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RESUMO 

 

Esta monografia visou analisar o projeto de extensão “Roda das Minas - Políticas Públicas para 

meninas”, nascido no curso de Gestão de Políticas Públicas da Universidade de Brasília - DF, 

como ação pública interseccional sociocêntrica, isto é, formulada e implementada pela 

sociedade. Para analisar o projeto de forma mais abrangente, foram discutidas noções de 

interseccionalidade de gênero, raça, classe e sexualidades; educação transformadora para o fim 

de opressões; ação pública e implementação de políticas públicas. Foram utilizadas, além da 

pesquisa bibliográfica, relatos e formulários de extensionistas e questionários aplicados nas 

escolas para as secundaristas. Foi possível compreender as conexões do projeto com as 

epistemologias da Ação Pública e da interseccionalidade com o fim de contribuir para o 

aprimoramento teórico e prático da iniciativa, trazendo mais legitimidade ao projeto para seu 

reconhecimento no Campo de Públicas.  

 

Palavras-chave: ação pública; Direitos Humanos; educação; extensão universitária, 

feminismos; interseccionalidade; Roda das Minas. 
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INTRODUÇÃO 

Esta monografia tem como objetivo principal analisar o projeto de extensão “Roda das 

Minas: políticas públicas para meninas” enquanto uma ação pública interseccional e 

sociocêntrica. A iniciativa nasceu da coletiva Roda das Minas, criada em 2015, embora o 

projeto de extensão tenha sido homologado em 2019 pelo Decanato de Extensão da 

Universidade de Brasília (DEX/UnB). 

  Compreendendo a política como práticas e que estas podem ser iniciadas tanto na 

Política tradicional (estadocêntrica) quanto por outros setores da sociedade (sociocêntrica), 

pensar em políticas como interações múltiplas (CROSTA, 2006), pode reestruturar a forma de 

enxergar quem são os atores possíveis para a formulação e implementação das políticas 

públicas.  

A Roda das Minas desenvolve práticas político-pedagógicas, como rodas de conversa e 

aulas públicas na Universidade de Brasília, e em 2019, iniciou um projeto de extensão que 

promove discussões de gênero e informações sobre direitos das mulheres e combate à violência 

para estudantes do ensino médio de escolas públicas do Distrito Federal. A Roda das Minas 

utiliza a abordagem da interseccionalidade, conceito criado pelas feministas negras e 

transformado em pauta das discussões sobre políticas públicas globais, como ferramenta 

analítica e política.  

Deste modo, a proposta do projeto dialoga diretamente com a expansão do arcabouço 

teórico do Campo de Públicas a respeito de ações públicas interseccionais e com a atuação das 

mulheres na esfera pública. A Roda das Minas é uma organização social, motivada pela 

demanda e necessidade de mobilização entre mulheres e meninas para fomentar o debate e 

ações para reduzir desigualdades e informar sobre Direitos Humanos; combate à violência; 

equidade de gênero e raça; e interseccionalidades, dentre outros assuntos correlatos.  

A falta de participação política das mulheres, as violências de gênero, estatísticas de 

óbitos, direitos sexuais e reprodutivos, encarceramento em massa das mulheres negras, taxas 

de desemprego, baixa escolaridade e dependência financeira são fatores que requerem atenção. 

Não nos faltam razões para compreender como é urgente trazer o debate de gênero, raça, classe 

e sexualidades para a academia, bem como para os âmbitos pessoal e político. Portanto, este 

trabalho visa apresentar algumas ferramentas de transformação social criadas e desenvolvidas 

pela Roda das Minas e contribuir para seu reconhecimento metodológico, pedagógico e político, 

para que o projeto possa ser revisto, expandido e transformado em todas as suas potencialidades. 
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Com este trabalho, espera-se analisar os impactos do projeto na vida das extensionistas 

(mulheres adultas, em sua maioria estudantes da UnB) e das secundaristas (adolescentes do 

ensino médio das escolas públicas em que o projeto atuou), compreendendo que as divisões 

sociais advindas das relações de poder entre gênero, raça, classe, identidade de gênero, 

orientação sexual, idade/geração, religião, nacionalidade, naturalidade e capacidade física, são 

muito enfatizadas no ambiente educacional, sobretudo nos ensinos superior e médio. Por conta 

da pandemia de Covid-19, os dados utilizados nesta pesquisa foram coletados no primeiro ano 

do projeto, em 2019, na qual visitamos 4 escolas no total: Centro Educacional do Lago Norte 

(CEDLAN), Centro Ensino Médio Asa Norte (CEAN), Centro Educacional 06 de Ceilândia 

(CEM 06) e Centro Educacional 01 do Riacho Fundo II (CED 01).  

O projeto de extensão da Roda das Minas utiliza a metodologia das rodas de conversa 

para fomentar debates e levar informações às escolas do Distrito Federal e entorno. A partir das 

idas às escolas, o projeto incentiva a criação de espaços de debate e de coletivos autogeridos 

pelas próprias estudantes, de modo que promova a quebra da lógica cisheteronormativa, 

patriarcal, racista e hierarquicamente elitizada. Além disso, o projeto distribui materiais 

informativos como folders, cartilhas, cartazes e conteúdo em redes sociais a respeito de direitos 

das mulheres e população LGBTQIA+ (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transexuais, Travestis, 

Trangêneros, Queer, Intersexos, Assexuais e mais), políticas públicas de gênero e raça, direitos 

humanos, direitos sexuais e reprodutivos, dentre outros. Durante as rodas de conversa nas 

escolas, foram realizados alguns questionários com as secundaristas: um para mapeamento de 

assuntos demandados, outro sobre seu perfil etnográfico e por fim, um sobre sua percepção 

acerca do projeto de extensão. Além disso, as extensionistas também responderam a 

questionários para avaliar sua percepção sobre o projeto, além de terem deixado depoimentos 

de suas experiências. 

 Um dos grandes motivos para realização desta pesquisa é a própria experiência da Roda 

das Minas dentro da Universidade de Brasília, que pôde, em seus 6 anos de existência enquanto 

coletiva autônoma e autogerida, fomentar diversos debates sobre feminismos e gênero em 

muitas perspectivas, bem como reunir desafios experienciados pelas mulheres da coletiva sobre 

as violências cotidianas em muitos espaços, inclusive na UnB. Algumas das ações fizeram a 

ponte de contato com mulheres e meninas distintas, sobretudo adolescentes. Desta forma, em 

consenso, surgiu a necessidade de levar as discussões e aprendizados para outros locais fora da 

Universidade. Ouvir as demandas e necessidades in loco de algumas mulheres e meninas 

também é importante para construir, enquanto futura Gestora de Políticas Públicas, novas 
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perspectivas e desenhos institucionais distintos dos tradicionais, que são muitas vezes 

ineficazes. Percebendo a necessidade de reformular políticas existentes e também de elaborar 

novas, a profissão de gestor(a) de políticas públicas promove uma alta possibilidade de 

mudança na forma como as políticas são implementadas e para quem são formuladas. A própria 

abordagem sociológica das políticas públicas insere a sociedade como ator ativo em seu fluxo. 

Durante as rodas são relatados inúmeros casos de sexismo, violência doméstica, sexual 

e psicológica, assim como não são poucos os casos de racismo, LGBTfobia, capacitismo, 

preconceitos, opressões e violências no geral. É importante salientar que as formas de violência 

envolvem: violência doméstica e familiar, física, sexual, psicológica, patrimonial, assédio, 

feminicídio, violência de gênero na internet, racismo, capacitismo, LGBTfobia, gordofobia, 

dentre outras.  

As premissas básicas da Roda das Minas são a escuta ativa e um ambiente seguro para 

compartilhamento de vivências, experiências e opiniões. Há necessidade de criar um ambiente 

escolar favorável para que as meninas se sintam seguras em viver a adolescência livres de 

opressões, conhecendo seus direitos e corpos. Além disso, é importante que elas possam 

ressignificar as relações entre mulheres (uma vez que o ensino médio é uma fase que incentiva 

e reproduz altamente a competição feminina), bem como suas relações afetivas e interpessoais, 

o que poderá, no futuro, impactar suas vidas e de suas famílias. 

Há exemplos de outros projetos de extensão formalmente transformados em programas 

de governo, como o Projeto Mulheres Inspiradoras (PMI), da professora Gina Vieira, que 

consiste na capacitação continuada de profissionais de educação, com proposta pedagógica 

voltada para cidadania, direitos humanos e diversidade. O objetivo do PMI é identificar as 

formas de violência contra as mulheres, desenvolver práticas de leitura e escrita, bem como a 

construção do pensamento crítico, para produzir ferramentas de desconstrução das 

discriminações. Esta é uma grande referência de projeto de extensão que foi transformado em 

programa de governo. 

Com base no contexto histórico das relações de poder no Brasil e na identificação do 

déficit de ambientes educacionais acolhedores para mulheres e meninas durante o ensino médio, 

bem como o aumento da demanda de se discutir as questões interseccionais de gênero, raça, 

classe e sexualidades, o estudo apresentado pretende analisar a seguinte pergunta de pesquisa: 

é possível identificar conexões entre a atuação do projeto de extensão da Roda das Minas, 

especialmente em suas ações nas escolas pautadas na ótica da interseccionalidade, e o 
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pentágono das ações públicas enquanto ação da sociedade civil para mobilização coletiva 

que visa a resolução de problemas comuns?  

Após a definição do objeto de pesquisa, o objetivo geral foi elencado: analisar a atuação 

do projeto de extensão “Roda das Minas - Políticas Públicas para meninas”, com ênfase na 

experiência das rodas de conversa entre extensionistas e secundaristas no ano de 2019, na 

perspectiva das abordagens da ação pública e interseccionalidade. Para auxiliar, foram 

estabelecidos os objetivos específicos abaixo: 

● Descrever a criação e desenvolvimento da coletiva Roda das Minas e a atuação 

do projeto de extensão da Roda das Minas como ação que atende ao público 

feminino durante as rodas de conversa e dinâmicas nas escolas públicas; 

● Identificar conexões entre as características do projeto e os conceitos de ação 

pública e interseccionalidade; 

● Analisar os dados obtidos durante o processo de execução do projeto a partir 

de categorias avaliativas  

A pesquisa se estrutura em quatro seções principais, além da introdução. A primeira é o 

referencial teórico, onde estão reunidas as principais referências, discussões e conhecimentos 

a respeito dos temas de interseccionalidade de gênero, raça, classe e sexualidades; ação pública 

e educação para o fim das opressões. 

Já a segunda seção trata dos métodos e técnicas de pesquisa, conectando os dados e 

materiais coletados com os objetivos investigativos. A terceira seção trata da análise dos dados 

do projeto de extensão, considerando seus arranjos, atores e processos. Por fim, as 

considerações finais trazem os resultados e descobertas da pesquisa, bem como ideias de como 

aprimorar as dimensões epistemológicas e procedimentais do projeto. 

 

1. REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1 Interseccionalidade: gênero, raça, classe e sexualidades  

No projeto da Roda das Minas, “o gênero é uma primeira maneira de dar significado às 

relações de poder.” (SCOTT, 1989 p. 16). Logo, gênero é uma categoria relacional, cujas 

compreensões do masculino e feminino são vivenciadas nos diferentes corpos que as apropriam, 

por meio de práticas sociais. Essas práticas são vistas por uma perspectiva sexista da sociedade 

quando combinadas a heteronormatividade - que se caracteriza pela imposição do 
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comportamento padronizado heterossexual – e a heterossexualidade compulsória - 

patologização de sexualidades desviantes da heterossexualidade, o que é considerado natural 

ou esperado. De acordo com Nardi e Machado (2015, p. 161), “a heteronormatividade é base 

da violência simbólica, material e física que afeta o amplo espectro das expressões da 

sexualidade." Dessa forma, a leitura sexista do mundo culminou na consolidação da hierarquia 

entre gêneros, em que o masculino é privilegiado.  

Para Diva do Couto Gontijo Muniz (2017, p. 38),  

Nessa partilha generizada do mundo, imposta pela ordem binária, patriarcal, 

heterossexual e androcêntrica, as mulheres, identificadas como do gênero feminino 

são depreciadas, desvalorizadas, desconsideradas como pessoas com direito a ter 

direitos. São reduzidas a propriedade de alguém, a coadjuvantes históricas, a 

complemento da vida social, a objeto de satisfação masculina. São destinadas a uma 

existência sem sentido próprio, a uma vida em função do outro, a uma atuação restrita 

ao espaço da domesticidade. São, enfim, pessoas cujo espaço de fala e lugar de sujeito 

são sequestrados pelas “estruturas patriarcais de poder que excluem, inferiorizam e 

dominam as mulheres”. (OLIVEIRA, 2015, p. 15 apud MUNIZ, 2017 p.38). 

 

Dessa forma, gênero é um conceito sócio-culturalmente construído que molda as formas 

de agir das pessoas e suas relações. Gênero está diretamente conectado “à forma como as 

pessoas são socializadas, isto é, como as atitudes, comportamentos e expectativas são formados 

com base na construção social das diferenças sexuais e a partir do que elas [...] atribuem ao que 

é ser mulher ou ser homem” (UNESCO, 2014).  

Tal hierarquia precisa ser desconstruída para que os direitos humanos das mulheres sejam 

garantidos, assim como prescreve a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 5º: 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade… (BRASIL, 1998) 

 

 Para isso, o projeto preocupa-se em construir um pensamento crítico, partindo dos 

apontamentos da teórica bell hooks, para compreender que a luta compartilhada entre as 

mulheres é contra o sexismo e, somado a isso, é necessário e importante enxergar o patriarcado 

racista, de forma que consigamos levar em conta as nuances da realidade e experiências de 

mulheres em sua pluralidade étnica e racial, assim como também ponderar os aspectos 

socioeconômicos da realidade dessas mulheres e meninas.  

Com embasamento em Djamila Ribeiro, feminista negra brasileira e filósofa política, 

autora do livro “Quem tem medo do feminismo negro”, compreendemos que “pessoas que 

lutam contra as desigualdades não se fazem de vítimas: são vítimas de um sistema perverso e, 

ao mesmo tempo, sujeitos de ação, porque o denunciam e lutam para mudá-lo” (RIBEIRO, 

2018, p. 36) e, partindo desse entendimento, o projeto pretende a criação de diálogos para 
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desconstruir a noção de que falar e denunciar essas situações de violência e desigualdade são 

formas de vitimização. Tal noção deturpada precisa ser enfrentada para que o silêncio seja 

quebrado e meninas e mulheres sejam fortalecidas para modificar a realidade de desigualdades 

e violências. 

Segundo Lourdes Maria Bandeira¹ (2014), professora titular do Departamento de 

Sociologia da UnB, diferenciar sexo biológico do conceito de gênero permitiu que os 

significados atri1buídos ao sexo pudessem ser desconstruídos pelo movimento feminista.  

[...] tal violência ocorre motivada pelas expressões de desigualdades baseadas na 

condição de sexo, a qual começa no universo familiar, onde as relações de gênero se 

constituem no protótipo de relações hierárquicas. Porém, em outras situações, quem 

subjuga e quem é subjugado pode receber marcas de raça, idade, classe, dentre outras, 

modificando sua posição em relação àquela do núcleo familiar. (BANDEIRA, 2014, 

p. 450).  

Para a autora, é imprescindível compreender que esse tipo de violência é historicamente 

direcionada aos corpos femininos justamente por conta das “relações assimétricas de poder” 

(BANDEIRA, 2014, p. 451). Tais manifestações violentas nas relações interpessoais entre 

homens e mulheres, tanto na esfera pública quanto privada, se tornou grande pauta das 

reivindicações dos movimentos feministas, a partir do momento em que se compreendeu a 

correlação do gênero com dados da violência, ainda mais pelo movimento feminista negro.  

Por exemplo, no Brasil, somente em 2017 as mulheres foram 67% das pessoas agredidas 

fisicamente nos casos registrados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan), 

segundo o Mapa da Violência de Gênero. Já no Distrito Federal, o índice foi de 75% no mesmo 

ano. Além disso, ainda em 2017, o Distrito Federal teve as maiores taxas de estupro do país, 

sendo que a cada 100 mil, 247 estupros foram cometidos contra mulheres negras e 175 contra 

mulheres não negras, de acordo com o Mapa da Violência de Gênero. Ainda de acordo com 

dados do Sinan, em 2016, as mulheres negras foram 64% das mulheres assassinadas no Brasil. 

É importante salientar que, segundo a pesquisa Mulheres Brasileiras nos Espaços Público e 

Privado (Fundação Perseu Abramo/Sesc, 2010), os parceiros (namorado, marido ou ex) das 

vítimas são responsáveis por mais de 80% dos casos de violência reportados.  

Além de tratar a questão da violência contra as mulheres em seus diferentes âmbitos, 

também é necessário compreender a visão da sociedade a respeito deste problema público. De 

acordo com a pesquisa Tolerância social à violência contra as mulheres (Ipea, 2014), 63% das 

pessoas entrevistadas concordam total ou parcialmente com a frase “casos de violência dentro 

 
1 Presto aqui minhas homenagens e gratidão à professora Dra. Lourdes Maria Bandeira, falecida em 12/09/2021. 

Sua trajetória e contribuições para mulheres são dignas de nosso reconhecimento e admiração.  
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de casa devem ser discutidos somente entre os membros da família” e 82% acreditam que “em 

briga de marido e mulher não se mete a colher”. Possivelmente, ao longo desses anos desde a 

publicação da pesquisa, houve mudanças na percepção, justamente pela atenção das 

universidades e da sociedade civil. Portanto, o projeto de extensão da Roda das Minas tem um 

dever social e político de fomentar discussões a respeito da desnaturalização das violências, 

fornecer insumos práticos e teóricos para o reconhecimento desses padrões, como o ciclo da 

violência e canais de denúncia locais, além de se tornar rede de apoio para essas mulheres e 

meninas.  

A conscientização e prevenção da violência durante a fase da adolescência é 

fundamental para transformar os padrões relacionais, uma vez que, segundo Ana Paula Antunes 

Martins, na escola “há recortes bastante significativos que estabelecem lugares rígidos para 

meninas e meninos e promovem discriminações importantes de gênero, raça e sexualidade” 

(MARTINS, 2017, p.15). Logo, este ambiente é propício à assimilação dos padrões tóxicos de 

relacionamento e suas replicações, já que a escola é um dos principais locais de socialização 

dos jovens adolescentes e, inclusive, grande parte das suas primeiras experiências afetivas e 

sexuais ocorrem lá. Portanto, é necessário que esse ambiente fomente ações preventivas, que 

permitam o reconhecimento de violências e realizem as intervenções necessárias para que 

relacionamentos abusivos e violentos não sejam mais romantizados ou naturalizados.  

Ações de prevenção representam, assim, estratégias relevantes para transformações 

culturais que modifiquem, efetivamente, a curva ascendente de homicídios, 

feminicídios e violências em geral que atingem, especialmente, a juventude brasileira, 

com especificidades importantes no que diz respeito a meninas e adolescentes. 

(MARTINS, 2017 p.16) 

No entanto, para dimensionar as desigualdades e violências naturalizadas, observar 

somente a perspectiva de gênero não é suficiente para uma abordagem multidimensional e mais 

próxima da realidade. Deste modo, é necessário observar também a interseccionalidade de 

opressões como de raça, classe, etnia, sexualidades, religião, naturalidade, idade e demais 

marcadores sociais da diferença.  

O feminismo da diferença procura salientar que o sujeito é social e culturalmente 

constituído em tramas discursivas nas quais gênero, raça, religião, nacionalidade, 

sexualidade e geração não são variáveis independentes, mas se enfeixar de maneira 

que o eixo de diferenciação constitui o outro ao mesmo tempo em que é constituído 

pelos demais (PELÚCIO, 2011, p.4) 

A interseccionalidade é um conceito criado pelas feministas negras norte-americanas, 

inicialmente por Kimberlé Crenshaw e Angela Davis. Nesta perspectiva, os marcadores sociais 

da diferença intensificam as desigualdades quando entrelaçados, o que pode aumentar as 
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diversas opressões sofridas por pessoas que fogem da lógica hegemônica branca, 

cisheteronormativa e de classe social elevada. Portanto, de acordo com Patricia Hill Collins, o 

“uso de lentes monofocais para abordar a desigualdade social deixou pouco espaço para os 

complexos problemas sociais que elas enfrentam” (COLLINS e BILGE, 2016, p. 14) 

Assim como é verdadeiro o fato de que todas as mulheres estão, de algum modo, 

sujeitas ao peso da discriminação de gênero, também é verdade que outros fatores 

relacionados a suas identidades sociais, tais como classe, casta, raça, cor, etnia, 

religião, origem nacional e orientação sexual, são “diferenças que fazem diferença” 

na forma como vários grupos de mulheres vivenciam a discriminação. (CRENSHAW, 

2002, p. 173).  

 No Brasil, a “miscigenação” foi um mecanismo de dominação dos povos escravizados, 

sobretudo das mulheres negras e indígenas, tendo em vista que a maioria das relações 

interraciais na época eram resultado da violência sexual. Desta forma, as oportunidades e 

possibilidades das mulheres não brancas (pretas, pardas, indígenas) são historicamente distintas 

e distantes das mulheres brancas. Mesmo assim, ainda há uma grande parte da população que 

acredita no mito da democracia racial, ou seja, que inexistem privilégios e discriminações 

advindas da cor da pele/raça/etnia. Ainda assim, segundo Patricia Hill Collins e Sirma Bilge 

(2016, p.43), “a imagem de identidade nacional que o Brasil cultivava postulava que o racismo 

não existia e que a cor carece de significado, exceto quando celebrada como uma dimensão do 

orgulho nacional.” Desta forma, é inegável a necessidade de reconhecer como os corpos negros 

foram historicamente subalternizados, para conectar gênero e raça por meio da ótica da 

interseccionalidade.  

A antropóloga e feminista negra Lélia Gonzalez afirma que:  

A diferença (se é que existiu), em termos de Brasil, estava no fato de que os 

“casamentos inter-raciais” nada mais foram do que o resultado da violentação de 

mulheres negras por parte da minoria branca dominante (senhores de engenho, 

traficantes de escravos, etc..). Este fato daria origem, na década de trinta, à criação do 

mito que até os dias de hoje afirma que o Brasil é uma democracia racial. (...) O efeito 

maior do mito é a crença de que o racismo inexiste em nosso país graças ao processo 

de miscigenação. (GONZALES, 2018, p. 35) 

Assim, corroborando com o argumento de Kimberlé Williams Crenshaw e de outras 

autoras, Hill Collins afirma que o foco da interseccionalidade deve ser o que ela faz e não o que 

ela é. Então, para ser categorizada como uma análise interseccional, esta ferramenta analítica 

deve ser usada para identificar os problemas sociais e trazer respostas que consigam abarcar as 

interseccionalidades de opressões e assim, combater as injustiças sociais de forma assertiva. 

Audre Lorde, feminista norte-americana afro-caribenha, uma das autoras que iniciou o 

debate sobre a interseccionalidade das questões étnico-raciais e de sexualidade dentro do 
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movimento feminista, considera que a interseccionalidade de desigualdades gera uma 

estratificação social e que é preciso reconhecer que alguns grupos são mais vulnerabilizados do 

que outros. Seu texto “There’s no hierarchy of oppression”, contribui para que haja coerência 

nas reivindicações, de forma que uma reivindicação não exclua a outra. Um exemplo pessoal 

da autora sobre não existir hierarquia entre opressões: 

Dentro da comunidade lésbica eu sou Negra, e dentro da comunidade Negra eu sou 

lésbica. Qualquer ataque contra pessoas Negras é uma questão lésbica e gay porque 

eu e centenas de outras mulheres Negras somos partes da comunidade lésbica. 

Qualquer ataque contra lésbicas e gays é uma questão Negra, porque centenas de 

lésbicas e homens gays são Negros. Não há hierarquias de opressão. (LORDE, 1983). 

 Em concordância com a necessidade de políticas públicas para a redução das 

desigualdades, Hill Collins traz contribuições de como a democracia participativa, o Estado 

democrático de direito e os princípios do estado de Bem-estar social são essenciais para 

reestruturar os processos do sistema capitalista que contribuem para a disseminação das 

opressões (IANNI, 1991). A interseccionalidade permite a intervenção nas estruturas político-

sociais, trazendo visibilidade às mulheres que se distanciam da ideia de mulher universal, 

hegemonicamente cisgênera, branca e heteropatriarcal, ou seja, mulheres não brancas, lésbicas, 

latinas, e aquelas marcadas pelas diferenciações “desde a colonização até a colonialidade” 

(AKOTIRENE, 2019).   

Portanto, a criação de políticas públicas que combatam essas desigualdades, atrelada a 

uma educação de qualidade que seja acima de tudo antirracista, anticapacitista e que promova 

a igualdade entre homens e mulheres, é fundamental para o projeto de sociedade que a Roda 

das Minas acredita. 

Por fim, o projeto de extensão da Roda das Minas é baseado nas teorias das relações de 

gênero e tem como eixo orientador as perspectivas de análise de teóricas como Patricia Hill 

Collins, Judith Butler, Guacira Lopes Louro, bell hooks, Diva do Couto Gontijo Muniz, Carla 

Akotirene e Djamila Ribeiro, dentre outras. Tais perspectivas teóricas vão ao encontro dos 

objetivos deste projeto, qual seja: desvelar relações de reprodução social de gênero e raça, por 

exemplo, que podem ser sutis e dissimuladas no contexto escolar, pelo discurso de igualdade 

que não contextualiza a herança sociocultural de nossa realidade e, por isso, termina por 

perpetuar uma mesma estrutura de poder. 

 

1.2 Educação para o fim das desigualdades 
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A escola, segundo Pierre Bourdieu, pode ser entendida como um espaço fundamental para 

a reprodução de desigualdades que são percebidas e vivenciadas socioeconômica e 

culturalmente, isso porque os agentes e sujeitos presentes no ambiente escolar são os mesmos 

que transitam pela sociedade, logo, não há como fazer dissociações radicalmente. Todos os 

processos de escolarização estão preocupados em vigiar, controlar, modelar, corrigir e construir 

corpos de meninos e meninas, de jovens e mulheres (LOURO, 2003, p. 88).  

[...] a escola delimita espaços. Servindo-se de símbolos e códigos, ela afirma o que 

cada um pode (ou não pode) fazer, ela separa e institui. Informa o “lugar” dos 

pequenos e dos grandes, dos meninos e das meninas. Através de seus quadros, 

crucifixos, santas ou esculturas, aponta aqueles/as que deverão ser modelos e permite, 

também, que os sujeitos se reconheçam (ou não) nesses modelos. (LOURO, 1997, 

p.58) 

 

 Desta forma, a escola tem sido vista como um local de disputa potente para a 

transformação de valores e ideias que estão sendo revistas socialmente, por fundamentarem 

desigualdades e violências. O projeto de extensão da Roda das Minas enxerga a importância e 

necessidade da atuação em escolas para construção colaborativa e coletiva de narrativas mais 

saudáveis e solidárias, concebendo as estudantes de ensino médio como agentes fundamentais 

para a transformação social. 

Portanto, a escola deve criar: 

[...] formas novas de dividir os grupos para os jogos ou para os trabalhos; promovendo 

discussões sobre as representações encontradas nos livros didáticos ou nos jornais, 

revistas e filmes consumidos pelas/os estudantes; produzindo novos textos, não-

sexistas e não-racistas; investigando os grupos e os sujeitos ausentes nos relatos da 

História oficial, nos textos literários, nos modelos familiares; acolhendo no interior da 

sala de aula as culturas juvenis, especialmente em suas construções sobre gênero, 

sexualidade, etnia. (LOURO, 1997, p. 124) 

 

A respeito da extensão como prática na educação superior, é importante ressaltar que o 

tripé universitário é uma garantia da Constituição Federal (art. 207) para as universidades 

brasileiras. Ele ficou conhecido como tripé por englobar três frentes de atuação e formas de 

transmissão de conhecimento: o Ensino, a Pesquisa e a Extensão, nas teorias do que propõe a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que falaremos abaixo.  

 A extensão tem como principal objetivo fomentar a interação e comunicação entre a 

Universidade e a sociedade como um todo, acessando espaços sociais distintos dos 

tradicionalmente educacionais. Segundo os ensinamentos de Paulo Freire e Darcy Ribeiro, a 

“extensão compartilha, acolhe e recolhe saberes” (DEUS e HENRIQUES, 2020, p. 78). 

Portanto, a extensão universitária permite a democratização dos conhecimentos e saberes, bem 

como a atuação da Universidade como ator coletivo na sociedade. O caráter emancipador da 
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extensão universitária é tão expressivo que, segundo Sandra de Deus (p.47), durante as 

ditaduras civis-militares na América Latina, em especial no Brasil, a extensão foi reduzida ao 

seu caráter essencialista enquanto sua definição de “prática sócio comunitária”. Nessa época, a 

extensão não era parte do currículo das universidades e acolhia todas as atividades que não se 

caracterizavam como Ensino ou Pesquisa. 

A extensão universitária está em consonância com alguns dos principais documentos 

que tratam de Direitos Humanos e estabelecem as diretrizes para educação superior. Por 

exemplo, é garantida por meio da Lei Nº 9.394/1996, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDB) a “vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 

sociais”; a “consideração com a diversidade étnico-racial”; uma vez que o ambiente educacional 

deve “promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de 

violência, especialmente a intimidação sistemática (bullying), no âmbito das escolas”.  

O Capítulo IV da LDB trata especificamente da educação superior, que tem por 

finalidade: 

Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das 

conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e 

tecnológica geradas na instituição” e “atuar em favor da universalização e do 

aprimoramento da educação básica, mediante a formação e a capacitação de 

profissionais, a realização de pesquisas pedagógicas e o desenvolvimento de 

atividades de extensão que aproximem os dois níveis escolares. (BRASIL, 1996). 

 

A extensão também está alinhada ainda com o Programa Nacional de Direitos Humanos - 

PNDH-3, instituído pelo Decreto Nº 7.037 de 2009, em que fica garantido no primeiro “Eixo 

Orientador: Integração democrática entre Estado e sociedade civil”, as diretrizes: 

 

a) Diretriz 1: Interação democrática entre Estado e sociedade civil como instrumento 

de fortalecimento da democracia participativa; 

b) Diretriz 2: Fortalecimento dos Direitos Humanos como instrumento transversal das 

políticas públicas e de interação democrática; e 

c) Diretriz 3: Integração e ampliação dos sistemas de informações em Direitos 

Humanos e construção de mecanismos de avaliação e monitoramento de sua 

efetivação; 

No terceiro eixo, “Eixo Orientador III: Universalizar direitos em um contexto de 

desigualdades:”, é estabelecido como diretrizes: 

a) Diretriz 7: Garantia dos Direitos Humanos de forma universal, indivisível e 

interdependente, assegurando a cidadania plena; 

b) Diretriz 8: Promoção dos direitos de crianças e adolescentes para o seu 

desenvolvimento integral, de forma não discriminatória, assegurando seu direito de 

opinião e participação; 

c) Diretriz 9: Combate às desigualdades estruturais; e 
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d) Diretriz 10: Garantia da igualdade na diversidade; 

Além disso, as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de graduação em 

Administração Pública, bacharelado, utilizadas pelos cursos do Campo de Públicas, tal como o 

de Gestão de Políticas Públicas, estabelecem em seu Art. 5º que:  

Art. 5º O curso de graduação em Administração Pública deverá contemplar, em seus 

projetos pedagógicos e na sua organização curricular, conteúdos que revelem, em uma 

perspectiva histórica e contextualizada, compromisso com os valores públicos e o 

desenvolvimento nacional, assim como com a redução das desigualdades e o 

reconhecimento dos desafios derivados da diversidade regional e cultural. (CNE, 

2014. art. 5º) 

 

Não obstante, a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 

contra a Mulher, que ficou conhecida como Convenção de Belém do Pará, foi ratificada no 

Brasil em 1995. O instrumento foi uma grande conquista das mobilizações de mulheres e 

feministas. A Convenção foi o primeiro tratado internacional voltado para os direitos das 

mulheres que conceituou o que é, de fato, a “violência contra a mulher”. Estabelece em seu 

artigo 3 que “toda mulher tem direito a ser livre de violência, tanto na esfera pública como na 

esfera privada”, bem como tipifica outros direitos protegidos e deveres dos Estados Partes. 

Além disso, o projeto também é amparado pela Lei Maria da Penha, Lei Nº 11.340, de 7 de 

agosto de 2006, que determina os “mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar 

contra a mulher” e é considerada um instrumento essencial para o cumprimeto dos direitos das 

mulheres e meninas. 

Compreendendo a escola como um espaço de disputa, por enxergar que a reprodução 

social, em suas variadas formas, ocorre nesse espaço, a execução das atividades do projeto de 

extensão “Roda das Minas: políticas públicas para meninas”, são fundamentadas teoricamente 

em estudos que reconhecem a escola como um espaço de transformação social, conforme 

ponderam autores como Pierre Bourdieu. Em A reprodução (1992), uma pesquisa feita a 

respeito do sistema escolar da França, Bourdieu compreende que a escola não é neutra, nem 

justa e muito menos promove oportunidades iguais, uma vez que é um local expressivo de 

reprodução social. Ele afirma que a própria cultura da classe dominante e seus mecanismos de 

manutenção fazem com que quem já era privilegiado continue sendo favorecido, porque o 

legado econômico da família se torna capital cultural. Portanto, esses espaços de reprodução de 

práticas auxiliam na dominação e legitimação de desigualdades.   

Somado a isso, de acordo com os autores Vianna e Unbenhaum (2006), não existe, por 

parte dos/as docentes, conhecimento teórico e, por vezes, habilidades socioemocionais 
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desenvolvidas para a condução de atividades que, por exemplo, enfrentam com 

questionamentos à realidade de desigualdade e os próprios estereótipos de gênero. O que 

enfatiza a importância da atuação nas escolas, sobretudo de projetos que construam espaços 

qualificados para transmitir o conhecimento científico associado ao conhecimento prático que 

proporciona espaços de acolhimento, conexão e trocas, utilizando metodologias colaborativas 

e inovadoras, que apresentem conteúdos pertinentes à realidade das estudantes, de forma a 

conectá-las de maneira positiva e incentivar o engajamento para transformação de suas 

realidades desiguais. 

As rodas de conversa constituem um recurso metodológico científico aplicado por 

vários movimentos sociais, por ser um espaço pensado para um diálogo horizontal entre as 

participantes, e possibilitam “elaborações provocadas por falas e indagações” (GONÇALVES 

et al. 2007, p. 54). Dessa forma, tanto sua estrutura como seu funcionamento contribuem para 

desempenhar esse papel. É necessário, porém, entender que “nossa capacidade de gerar 

entusiasmo é profundamente afetada pelo nosso interesse uns pelos outros, por ouvir a voz uns 

dos outros, por reconhecer a presença uns nos outros” (HOOKS, 2007, p. 17-18). 

Simbolicamente, a organização em roda coloca todas à mesma distância do centro, tanto 

as facilitadoras quanto as participantes, fazendo com que não haja hierarquia entre elas. Ao 

começo de cada roda, todas as participantes são convidadas a se apresentarem e a falar sobre 

alguma questão relacionada ao tema do dia ou a si mesma, caso seja de seu interesse. Depois 

da rodada inicial de apresentações, as facilitadoras iniciam a conversa com questões 

motivadoras, dados e referências teóricas sobre o tema, no exercício de relacioná-lo com os 

assuntos trazidos pelas participantes. As rodas de conversa dependem de “condições dialógicas 

para que a reflexão aconteça” (AFONSO; ABADE, 2008, p. 23). 

Através da fala, dinâmicas de grupo, atividades individuais, meditações, desenhos, 

poesias e outras formas metodológicas e de expressão, as rodas permitem a confiança e se 

tornam espaços seguros para compartilhamento de ideias e afetos, insights coletivos, 

conscientização e reconhecimento. O projeto incorpora a metodologia participativa das rodas 

de conversa como estratégia educacional para desenvolver os assuntos a serem debatidos, 

partindo do princípio de que “ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens 

se educam entre si, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 2011, p. 95) e que a construção de 

conhecimentos e práticas sociais podem ser ressignificadas pelo “propósito de produzir bens, 

transmitir valores, significados, ensinar a viver e a controlar o viver, enfim, manter a 

sobrevivência material e simbólica das sociedades humanas” (OLIVEIRA et al., 2014, p. 33). 
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A educação, enquanto “prática da liberdade” (FREIRE, 2011; HOOKS, 2007), é um 

mecanismo de transformação social que pode ser entendida como promotora do respeito às 

diferenças, à diversidade e aos Direitos Humanos. É através da educação que cada indivíduo 

constrói, ainda na infância, seus valores e suas concepções de mundo. É então, imprescindível 

a promoção de políticas educacionais voltada aos Direitos Humanos, que respeitem aos 

princípios de dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das 

diferenças e das diversidades, laicidade do Estado, democracia na educação, transversalidade, 

vivência e globalidade, e sustentabilidade socioambiental (BRASIL, 2013).  Portanto, as rodas 

de conversa possuem caráter emancipador na medida em que o diálogo: 

[...] fenomeniza e historiciza a essencial intersubjetividade humana; ele é relacional 

e; nele, ninguém tem iniciativa absoluta. Os dialogantes “admiram” um mesmo 

mundo; afastam-se dele e com ele coincidem; nele põem-se e opõem-se (FIORI, 1981, 

p. 10). 

 

Desta forma, partilhar informações sobre questões de gênero e raça, especialmente em 

relação ao enfrentamento à violência de gênero, em um contexto social em que essas violências 

são constantemente presenciadas e, por isso, naturalizadas - no âmbito familiar, relacional, 

educacional ou profissional - é uma forma de intervir na realidade de desigualdade a partir da 

temática da interseccionalidade e provocando as estudantes a refletirem ainda na adolescência. 

É importante entender que falar de gênero, no Brasil, é, necessariamente, falar sobre raça e 

classe, uma vez que as mulheres negras representam 28% da população brasileira, segundo 

dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2019, do IBGE. 

Segundo Paulo Freire, os grupos subalternizados devem empoderar a si próprios, a partir 

do processo de consciência crítica da realidade conectada a uma prática transformadora. 

Portanto, é necessário exercer um papel social ativo, antecipando essa conscientização ainda 

jovens, em busca de educar para a liberdade e assim, transformar as desigualdades sociais, 

ressignificando, assim, os modelos de relacionamentos e as formas de tratamento toleráveis, 

visando a equidade de gênero e raça, autonomia e justiça social como bases. 

 

1.3 Ação pública e políticas públicas 

Com o objetivo de embasar teoricamente esta pesquisa, foram estudados os conceitos 

de políticas públicas e ação pública. Para alcançar os objetivos de pesquisa, a teoria sobre ação 

pública foi a que mais se aproximou da atuação do projeto de extensão da Roda das Minas e, 

portanto, receberá um foco especial nesta seção. 
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 Existem muitas definições de políticas públicas. Embora não haja um conjunto de 

entendimentos ou noções teóricas sobre o termo, o principal foco das políticas públicas é a 

resolução de problemas da sociedade. Para muitos autores, como ressalta Souza (2006), a 

classificação de política pública refere-se somente à visão estadocêntrica das políticas, de modo 

a caracterizá-las exclusivamente por ações e programas de poder público que procuram 

antecipar necessidades estruturais para o desenvolvimento socioeconômico do país. A partir da 

identificação de uma necessidade ou um problema, inicia-se um processo político. 

A política pública pode ser “um programa de ação governamental e uma combinação 

específica de leis, destinação de recursos financeiros, administrativos e humanos para a 

realização de objetivos mais ou menos definidos com clareza” (Rose, Davies, 1994, p. 54 apud 

Lascoumes; Le Galès, 2012, p.42). Já Guareschi (2004, p. 180) apresenta as políticas públicas 

como: “o conjunto de ações coletivas voltadas para a garantia dos direitos sociais, configurando 

um compromisso público que visa dar conta de determinada demanda, em diversas áreas. 

Expressa a transformação daquilo que é do âmbito privado em ações coletivas no espaço 

público”. Em consonância com os autores supracitados, para Lúcio (2015, p.2) “o Estado se 

diferencia das demais instituições  por  realizar  direitos  na  forma  de  serviços.” 

Ocorre que há outras noções que não limitem as políticas públicas às políticas 

governamentais, incluindo outros atores e compreendendo o “público” como aquilo que é 

referente à sociedade. O autor Leonardo Secchi (2014) defende que políticas públicas não 

podem ser exclusivas de atores estatais, devem estar sempre vinculadas a uma intenção e 

servem como macrodiretrizes estratégicas que podem ser políticas de Estado e de sociedade 

global. Ele afirma que “nos estudos de políticas públicas, a dimensão espacial é traduzida como 

o contexto institucional. As políticas públicas se desenvolvem em um cenário político e o 

conjunto das instituições é esse cenário (SECCHI, 2014, p. 61). 

A perspectiva de políticas públicas que embasa este trabalho é a apresentada pelos 

sociólogos, aqueles “que estudam interações entre indivíduos, os inter-relacionamentos, os 

mecanismos de coordenação, a formação de grupos, as regras do jogo, os conflitos” (Lascoumes 

e Le Galès, 2012, p.48). Essa abordagem enfatiza sobretudo os grupos de interesse e os 

movimentos sociais, que promovem transformações nas políticas públicas; e utiliza o raciocínio 

bottom up (de baixo para cima), a partir das interações e trocas entre os atores individuais e 

coletivos. Os defensores da perspectiva sociológica das políticas públicas utilizam o conceito 

de “ação pública” para se referirem a essa abordagem e buscam responder a seguinte questão: 
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as políticas públicas são somente caracterizadas por instituições robustas ou por sistemas sociais 

autônomos que definem progressivamente suas próprias regras de ação? Para compreender tal 

questão, considera-se política pública como a identificação de um problema coletivo que 

alcança um papel na agenda institucional e pode, assim, atrair a atenção do Estado para a 

implementação de sua resolução proposta.  

Baseada na visão sociológica do tema e utilizando a obra Sociologia da Ação Pública 

como uma das principais referências, na qual seus autores, Pierre Lascoumes e Patrick Lê Galès, 

defendem que o modelo clássico de políticas públicas estadocêntricas está absolutamente 

ultrapassado. Segundo os autores, o modelo clássico é antiquado “em virtude das constantes 

interações entre atores públicos, privados, instituições financeiras, corporações internacionais, 

organizações não governamentais e agências multilaterais, com poderes de influenciar as 

estratégias, os projetos e os resultados” (Lascoumes & Le Galès, 2012, p.12) 

Lascoumes e Le Galès (2012) compreendem os instrumentos de ação pública como 

dispositivos técnico-sociais que guiam as relações entre a administração pública do Estado e a 

sociedade civil. As demandas sociais extrapolam as fronteiras estatais, incluindo assim, 

organizações da sociedade civil no processo de formulação, implementação e controle dessas 

ações. Os autores propõem a criação do Pentágono das Políticas Públicas, no qual há cinco 

elementos entre-articulados: atores, representações, instituições, processos e resultados. Juntos, 

os cinco elementos fornecem uma análise mais precisa da ação pública, como veremos no 

Quadro 1. 

Quadro 1 - Pentágono da Ação Pública 

Elementos Definição 

Atores Podem ser individuais ou coletivos, têm 

capacidade de escolhas e podem ser guiados 

por interesses 

Representações Espaços normativos ou cognitivos que dão 

sentido à ação pública 

Instituições Normas, regras, rotinas ou processos que 

causam interações 

Processos Formas de interação, mobilização e 

recomposição no tempo 
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Resultados Conclusões a partir da experiência da ação 

pública 

Fonte: Lascoumes; Le Galès, 2012. Adaptado pela autora. 

Deste modo, os autores defendem que, uma política pública deve compreender cinco 

elementos entre-articulados e que cada um desses elementos demanda uma análise obrigatória. 

Os elementos são: atores (individuais ou coletivos) - que têm um papel especial nesta pesquisa 

-, representações (espaços cognitivos e normativos que condicionam ações), instituições 

(normas, regras, rotinas e procedimentos), processos (interações e mobilização de atores 

individuais e coletivos) e resultados (ou outputs, são as consequências e efeitos da ação 

pública).  

Tanto os atores públicos quanto privados desempenham um papel essencial na dinâmica 

da ação pública. Os sociólogos utilizam o termo “atores” para se referir a todas as pessoas 

físicas ou jurídicas com poder de tomada de decisões, embora Souza questione o uso do termo, 

uma vez que “as análises ignoram que os principais atores nos movimentos populares eram, de 

fato, atrizes” (SOUZA-LOBO, 1991). Ainda segundo Lascoumes e Le Galès, os atores 

coletivos públicos detêm o “poder de decisão, legitimidade institucional, compromisso com os 

interesses comuns, atribuições para fiscalizar órgãos administrativos, promover 

licenciamentos” (Lascoumes & Le Galès, 2012, p.19). Por outro lado, os atores coletivos 

privados, como as “associações, as organizações não governamentais, estudantes, 

consumidores, sindicatos, instituições financeiras e grupos de interesse” (Lascoumes & Le 

Galès, 2012, p.20) assumem um papel importantíssimo na compreensão e implementação de 

políticas públicas pela sua capacidade estratégica e de mobilização tanto de pessoas quanto de 

recursos para atingirem, coletivamente, um objetivo comum. 

A ação da sociedade civil que visa a mobilização coletiva para a resolução de problemas 

comuns é caracterizada pelas Tecnologias Sociais (TS), que são construções coletivas 

direcionadas para a resolução de problemas, sobretudo socioambientais, por meio da interação, 

conhecimentos e iniciativas das comunidades locais. Para Lascoumes e Le Galès, as políticas 

públicas sob perspectiva estadocêntrica acabam sendo limitadas quando implicam, 

exclusivamente, a intervenção estatal, ações governamentais e de autoridades. Por outro lado, 

a ação pública trabalha a perspectiva sociocêntrica, uma vez que se aplica a outros atores, tanto 

públicos quanto privados advindos da sociedade civil, que participam do processo de 

mobilização e articulação em prol da resolução de problemas públicos, como a conquista e 

manutenção de direitos sociais, por exemplo. 
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A governança é um fator essencial para a coordenação dos grupos sociais, instituições 

e atores envolvidos na ação pública, para que seja possível construir coletivamente 

procedimentos e arranjos sociais que respeitem os princípios democráticos, os Direitos 

Humanos, a sustentabilidade socioambiental, o combate às desigualdades, dentre outros. Sendo 

assim, as políticas públicas são uma forma de controle social e político dos desafios sociais. A 

diferença entre um fato social e um problema público está justamente no interesse e 

participação dos atores sociais, sejam eles individuais ou coletivos, para a mobilização e 

articulação de propostas de resoluções. A partir da mobilização de grupos da sociedade civil, a 

causa passa a ter mais visibilidade e legitimidade e, desta forma, se torna definitivamente 

inscrita no “espaço social”. Assim, se a solução do problema público demandar medidas 

advindas do poder público, nasce um problema político. 

A Sociologia da Ação Pública também chama a atenção para os empreendedores da 

causa, individuais ou gerais. São atores que assumem a ação pública em defesa de 

determinada causa de interesse coletivo. Eles têm a tarefa de mobilizar a opinião 

pública, apresentar documentos, relatórios, estudos técnicos, publicizar o desafio 

mediante comícios, entrevistas, filmagens, articulação de redes de apoio, difundir as 

reivindicações. São eles que acompanham de perto a concepção, implementação e 

resultado das políticas públicas. Em virtude de seu grau de engajamento, eles estão 

prontos para duelar nas arenas públicas em defesa de seus pontos de vista. 

(LASCOUMES E LE GALÈS, 2012, p. 24) 

Lascoumes e Le Galès (2012) caracterizam as arenas públicas como o palco em que os 

atores estatais, privados e redes de interesse se confrontam de forma argumentativa, retórica e 

dialética para a elaboração do problema político e para fortalecer o processo democrático. É 

neste momento que são apresentadas as contradições, contestações, negligências e interesses 

não contemplados, de forma que as reivindicações da população afetada pelas medidas sejam 

debatidas para que possam ser melhoradas. 

Desta forma, a Sociologia da Ação Pública entende as instituições como de suma 

importância para “definir o conjunto de normas, procedimentos, sequências de ações 

padronizadas, coordenadas entre si, para viabilizar a ação coletiva” (Lascoumes e Le Galès, 

2012, p.27). Assim, a abordagem de Administração pública centralizada e duramente 

hierarquizada vem sendo superada pelas múltiplas interações entre os atores na elaboração das 

políticas públicas.  

Os autores afirmam que a “ação pública é um sistema de ordem negociada” e que, 

portanto, não permite o “voluntarismo político, populismo, clientelismo ou demagogia” e que, 

o Estado contemporâneo precisa passar por uma renovação de suas estruturas de poder, os 

objetivos constitucionais e principalmente, a interpretação dos desafios sociais para que os 
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instrumentos de democracia participativa sejam adotados. Segundo os autores, a maioria das 

obras contemporâneas que tratam da ação pública dão ênfase ao que Peter Hall classificou como 

o modelo dos “três is”, interesses, instituições e ideias (Lascoumes e Le Galès, 2012, p. 40).  

Ainda segundo Lascoumes e Le Galès (2012, p. 44-45), existem perspectivas de análises 

de políticas públicas baseadas na “definição dos problemas a serem solucionados e as formas 

de conceituá-los; outras se concentram na perspectiva histórica dos desafios a serem 

enfrentados pelos atores e pelas instituições”.  

A partir da abordagem bottom up, o projeto de extensão da Roda das Minas é uma forma 

de inserir no ambiente escolar as questões de gênero, raça, classe e sexualidades nas escolas, 

começando pelos atores, nesse caso, atrizes, que estão falando “de baixo para cima” interagindo 

com as pessoas afetadas diretamente pela ação pública, as coordenadoras do projeto, 

extensionistas e secundaristas. E, a partir desse modelo de implementação descentralizado, 

autônomo e pautado nas interações entre os diferentes grupos envolvidos no processo, como a 

Universidade de Brasília, as escolas, o corpo discente e docente, as estudantes universitárias e 

as estudantes do ensino médio, é perceber similaridades entre o projeto e o conceito de ação 

pública. 

A problematização dessa perspectiva exclusivamente estadocêntrica nos permite 

compreender a atuação da Roda das Minas nas escolas e os de arranjos institucionais criados a 

partir da demanda das estudantes e dos próprios professores do Departamento de Gestão de 

Políticas Públicas (GPP), que auxiliaram na visibilização do problema coletivo e na 

institucionalização do projeto. Após a realização do primeiro ano da iniciativa, é perceptível a 

necessidade de reformulações e adaptações para a obtenção de melhores resultados, assim como 

é comum essa avaliação das ações públicas após sua implementação. 
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2. MÉTODOS E TÉCNICAS DE PESQUISA 

Esta pesquisa visa a análise do projeto de extensão “Roda das Minas - políticas públicas 

para meninas” na perspectiva de ação pública interseccional.  Para compreender melhor o 

assunto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, uma vez que é necessário averiguar o que 

caracteriza uma política pública sob essa teoria e quais características o projeto possui, para que 

possa ser compreendido como uma ação pública conforme conhecemos. Também foram 

analisados dados coletados durante o primeiro ano de projeto durante as escolas, como 

questionários e relatos de algumas das secundaristas, que foram compilados no Portfólio Oficial 

da Roda das Minas. 

De modo a alcançar os objetivos do trabalho, a pesquisa de métodos mistos será mais 

adequada, vista que de acordo com Creswell (2010), a metodologia mista tende a basear as 

alegações de conhecimento em elementos pragmáticos, como estratégias de investigação que 

incluem coleta de dados como informações numéricas (quantitativa) e informações de texto 

(qualitativa), o que nos permite solucionar determinados problemas. O resultado da pesquisa 

trará reconhecimento para o projeto de extensão e poderá incentivar que outras iniciativas e 

projetos possam ser adaptados e reconhecidos como ações públicas interseccionais formuladas 

pela sociedade.  

Para tanto, a pesquisa foi realizada por meio de pesquisa bibliográfica e utilização de 

questionários desenvolvidos e aplicados durante as escolas, em 2019, para as extensionistas e 

secundaristas, que trazem dados importantíssimos do que foi vivenciado por elas e noções do 

perfil etnográfico das estudantes. Os questionários foram diferentes para as extensionistas e 

secundaristas. 

Também foi realizada a análise dos depoimentos escritos de 4 extensionistas. As falas 

foram observadas por meio da análise de discurso, com categorias de análise que contribuem 

para a pergunta de pesquisa, uma vez que, segundo Rosalind Gill (2008), “como atores sociais, 

nós estamos continuamente nos orientando pelo contexto interpretativo em que nos 

encontramos e construímos nosso discurso para nos ajustarmos a esse contexto”. Desta forma, 

os sentidos e juízos manifestados através da linguagem são formas diretas da expressão de quem 

os faz, possibilitando, assim, compreender de forma mais profunda como o projeto de extensão 

da Roda das Minas impactou as sujeitas envolvidas. 
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3. RODA DAS MINAS - PROJETO DE EXTENSÃO 

Figura 1 - Linha do tempo 

 

Fonte: Letícia Braga, Arquivo da Roda das Minas - Portfólio Oficial, 2020. 

3.1 História 

A Roda das Minas é, atualmente, uma coletiva feminista e projeto de extensão que 

surgiu da necessidade de um lugar seguro, acolhedor e autônomo feito por e para as mulheres. 

A coletiva é composta por mulheres diversas em raça, classe, sexualidades, corpos, vontades e 

realidades, dispostas a provocar meninas e outras mulheres por meio de práticas coletivas para 

transformar relações e realidades. Em termos práticos, a Roda das Minas busca transformar 

crenças e valores por meio da reflexão crítica da realidade em que somos inseridas e das 

estruturas econômicas desiguais, da desconstrução de padrões de autoimagem, expectativas 

socioculturais e relações com o outro.  

Já o projeto de extensão da Roda das Minas é focado nas estudantes adolescentes de 

escolas do Distrito Federal, também chamadas de secundaristas, e objetiva apresentar 

discussões sobre interseccionalidade de gênero, raça, classe e sexualidades, bem como noções 

sobre políticas públicas de enfrentamento de violência contra as mulheres. Partindo da 

promoção de um espaço seguro e confiável, as rodas de conversa se tornam um ambiente 

propício para troca de vivências e informações, criando assim, uma rede de apoio. Além disso, 

possibilita momentos de reflexão e oportunidades de modificações internas; auxilia no 

reconhecimento das violências, desigualdades de oportunidades e acesso; e que pode resultar 

em práticas coletivas e organização política que se contrapõem a essa cultura patriarcal e racista. 
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Desta forma, a Roda fomenta debates que permitem a construção de senso crítico, transmite 

informações por intermédio das rodas de conversas e a entrega de materiais como cartilhas, 

folder e cartazes construídos pelo projeto, além de estimular a auto-organização das 

participantes em espaços autogeridos de trocas mútuas. 

O projeto é um vetor de informações a respeito dos direitos humanos e cria, de forma 

coletiva, ferramentas e dinâmicas que auxiliem no processo de tomada de consciência e 

reconhecimento das estruturas de poder e opressões. Por fim, a longo prazo, o projeto pode 

auxiliar na transformação social que queremos: contribuir e desenvolver mecanismos de 

organização entre mulheres, para uma vida livre de violências e cheia de sonhos possíveis. 

Segundo Patricia Hill Collins, uma descrição mais genérica da interseccionalidade é: 

A interseccionalidade investiga como as relações interseccionais de poder influenciam 

as relações sociais em sociedades marcadas pela diversidade, bem como as 

experiências individuais na vida cotidiana. Como ferramenta analítica, a 

interseccionalidade considera que as categorias de raça, classe, gênero, orientação 

sexual, nacionalidade, capacidade, etnia e faixa etária - entre outras - são inter-

relacionadas e moldam-se mutuamente.  A interseccionalidade é uma forma de 

entender e explicar a complexidade do mundo, das pessoas e das experiências 

humanas. (COLLINS e BILGE, 2016, p. 12) 

Compreendendo essa complexa e profunda realidade, o projeto de extensão “Roda das 

Minas - Políticas Públicas para meninas” se construiu sob a vontade de ser um espaço seguro 

para que as mais diversas mulheres possam dialogar entre si a respeito das suas vivências. Por 

acreditar na potência das micropolíticas, as mudanças que queremos provocar nas mulheres só 

terão sentido para elas se partirem de dentro para fora, com questionamentos e rupturas. A 

compreensão do que é dentro e fora do “eu” se conecta ao conceito de corporificação, nascido 

do termo embodiment, em inglês, que para Haraway significa: 

A corporificação feminista, assim, não trata da posição fixa num corpo reificado, 

fêmeo ou outro, mas sim de nódulos em campos, inflexões em orientações e 

responsabilidade pela diferença bos campos de significado material - semiótico. 

Corporificação é prótese significante; a objetividade não pode ter a ver com a visão 

fixa quanto o tema de que trata é a história do mundo (HARAWAY, 1995, p. 29-30). 

 Em consonância com o pensamento de Haraway, Martins afirma que: 

A corporificação pode ser definida como um processo de ação política em que os 

corpos estão implicados na constituição de si e do mundo social, o que ocorre de modo 

intersubjetivo e posicionado por dimensões históricas e geopolíticas de gênero, 

raça/etnia, classe e sexualidade. (MARTINS, 2019, p. 100) 

 Por isso, são utilizadas práticas e metodologias horizontais e cooperativas para criar 

experiências que incentivem a produção de conhecimentos não universais em um espaço afetivo 

e responsável com base no não-julgamento, escuta ativa, potência das microinterações e na 
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interseccionalidade. Conhecer a história da Roda das Minas é imprescindível para compreender 

como o projeto se tornou o que é hoje. 

Em 2015, nasce a Coletiva Feminista Roda das Minas, oriunda da demanda das 

estudantes do curso de Gestão de Políticas Públicas (GPP) da Universidade de Brasília. O curso 

de GPP se encontra na Faculdade de Administração, Contabilidade, Economia e Gestão Pública 

(FACE), que por muitos anos foi um ambiente predominantemente masculinizado e, por vezes, 

não acolhedor para mulheres - sobretudo pelo perfil dos cursos de Administração, 

Contabilidade e Economia, que possuíam mais alunos homens do que mulheres.  

Em 2017, entrei para a Coletiva. Foi nesse ano que estabelecemos nossa prática semanal. 

Todas as quintas-feiras às 18h, na Pracinha da FACE/UnB, eram realizadas rodas de conversa 

abertas e gratuitas às mulheres interessadas a tratar de temas como: mulheres na política, 

lideranças feministas, mulheres na ciência, questões LGBTQIA+, racismo, maternidade, 

estereótipos de gênero, direitos sexuais e reprodutivos, dentre outros. Para a divulgação dessas 

rodas de conversa, eram colados mais de 100 cartazes por semana nos corredores da UnB, que 

atraíam mulheres de partes bem distantes da Universidade. Essas experiências são influenciadas 

por autoras como Judith Butler, bell hooks, Lélia Gonzalez, Patricia Hill Collins, Djamila 

Ribeiro, dentre tantas outras. 

Em 2018, criamos um Instagram para a Roda das Minas. Com essa visibilidade online, 

os cartazes se tornaram ultrapassados (e insustentáveis). Nossa presença online nos conectou 

com diversas pesquisadoras, advogadas, psicólogas e professoras dos diversos temas que 

abordamos em nossas rodas, facilitando também os convites que fazíamos a elas. Passamos a 

também realizar atividades em parceria, por convite ou solicitação, por exemplo, com Instituto 

Federal de Brasília (IFB), União Internacional das Telecomunicações (UIT/ONU), SERPRO, 

Grupo Mulheres do Brasil, ativistas de temas variados, escolas da rede pública de ensino do 

DF, dentre outros.  
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Figura 2 - Roda das Minas no TIC TAC, 2019. 

 

Fonte: Acervo pessoal. Letícia Braga, 2019. 

Um grande marco para a consolidação do projeto de extensão da Roda foi a participação 

no evento TIC TAC Weekend Camp da UIT/ONU e SERPRO para capacitar adolescentes do 

ensino médio na área de Ciência e Tecnologia. Desde 2017, transformar a Roda das Minas em 

um projeto de extensão se tornou um sonho das organizadoras. Foram meses de debate e estudo, 

acompanhados pela professora Magda Lúcio e o professor Clerismar Luongo, para chegar a um 

consenso teórico e metodológico para a proposta. Ao passo em que as rodas da Coletiva se 

tornavam mais conhecidas e frequentadas, era notória a necessidade de autocrítica e de 

complexificação do movimento. De forma orgânica e natural, desenvolvemos a metodologia da 

Roda das Minas para rodas de conversa e, no final de 2018, o projeto “Roda das Minas - 

Políticas Públicas para meninas” foi institucionalizado.  

O projeto visa, por meio do compartilhamento de vivências, da construção e propagação 

do conhecimento no formato de encontro comunitário e coletivo, atuar e popularizar a 

metodologia de roda de conversa, espaço este de escuta, acolhimento, conhecimento e 

compreensão, a partir das experiências e estudos de cada participante com a condução de uma 

facilitadora.  
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Os maiores objetivos do projeto de extensão da Roda das Minas, são, segundo o projeto 

homologado pelo DEX (2019): 

● Fomentar o debate de Gênero em Escolas do Distrito Federal e entorno; 

● Incentivar a criação de espaços de debate e coletivos autogeridos pelos próprios 

estudantes, de modo que promova a Igualdade de Gênero e quebra da lógica patriarcal;  

● Distribuir material informativo sobre Gênero e Políticas Públicas de Gênero (folder, 

cartilhas, cartazes, material em redes sociais) 

● Promover divulgação de eventos relacionados para as estudantes 

● Promover interação entre as estudantes da escola e as discussões da Universidade 

 

3.2 Roda das Minas x Ação Pública x Interseccionalidade 

Com o objetivo de identificar a dimensão da Roda das Minas enquanto uma ação pública 

em conformidade com a abordagem interseccional, este tópico do trabalho irá construir 

categorias de análise a partir dos principais fundamentos teóricos que amparam a análise do 

projeto, que são a teoria da Ação Pública e o conceito de interseccionalidade. Portanto, o que 

se pretende é, aproximar, de modo teórico e analítico, as orientações de cada uma dessas 

epistemologias com os fundamentos do projeto de extensão da Roda das Minas. A ideia é 

aproximar esses discursos e tecer conexões entre ambas as teorias, tendo em vista que os 

discursos informam as práticas acadêmicas e os conceitos e, nesse sentido, são permeados por 

relações de poder. Desta forma, os discursos precisam ser analisados para considerar uma ação 

como a Roda das Minas. 

É importante ressaltar que o conceito de interseccionalidade, para Hill Collins, 

manifesta-se a partir do feminismo negro enquanto um projeto epistemológico e metodológico 

com o objetivo de enfatizar a intersecção das opressões estruturais que sustentam as relações 

de poder, tais como gênero, raça, classe, sexualidades, religião, etc. 

 A seguir, quatro quadros irão nos auxiliar na visualização das conexões entre a teoria 

da ação pública, interseccionalidade e o projeto de extensão. No Quadro 2, com base nos 

fundamentos de Patricia Hill Collins, a partir do livro “Interseccionalidades”, serão elencadas 

as características principais que definem o conceito. Para dar mais concretude analítica ao 

conceito de interseccionalidade, atribui-se três categorias: enquanto ferramenta analítica, 

enquanto lente e enquanto instrumento de ação pública. As categorias foram criadas a partir das 

ideias de Collins e sintetizadas a partir de seu discurso.  
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Quadro 2 - Características da interseccionalidade segundo Patricia Hill Collins 

Enquanto ferramenta analítica A partir do uso da interseccionalidade é 

possível desconstruir a ideia de que a 

sociedade é uma “massa hegemônica e 

indiferenciada de indivíduos” (p. 33) e, 

portanto, é imprescindível compreender como 

as categorias de raça, gênero, classe, idade, 

cidadania etc., moldam e posicionam as 

pessoas de formas diferentes na sociedade. 

Segundo a autora, “pessoas comuns fazem 

uso da interseccionalidade como ferramenta 

analítica quando percebem que precisam de 

estruturas melhores para lidar com os 

problemas sociais” (p. 14). Além disso, 

afirma que “o uso da interseccionalidade 

como ferramenta analítica significa que ela 

pode assumir diferentes formas, pois atende a 

uma gama de problemas sociais” (p. 15) 

Enquanto lente Hill Collins afirma que o uso da 

interseccionalidade como lente complexifica 

explicações que abordam somente um 

marcador social da diferença para 

compreender contextos. Ela dá o exemplo de 

classe para a economia global, uma vez que 

“as diferenças de riqueza refletem sistemas de 

poder interligados”. Segundo a autora, “a 

disparidade de riqueza é analisada através de 

lentes de raça ou gênero e, [...], menos 

frequentemente através de lentes 

interseccionais de ambos” (p. 35). Portanto, é 

necessário utilizar essa lente para 

enxergarmos a realidade complexa e 

multifacetada, considerando que “análises 

interseccionais mostram como a estrutura da 

disparidade de desigualdades é, 

simultaneamente, racializada e orientada por 

gênero para as mulheres de cor” (p. 35).  

Enquanto instrumento de ação pública A autora afirma que as “políticas públicas 

diferenciais dos Estados-nação contribuem 

para reduzir ou agravar a crescente 

desigualdade global” (p. 36). A democracia 

participativa existe com base nos princípios 
da social-democracia, em que há um esforço 

para proteger os interesses da população, ou 

seja, aos interesses públicos. Ela afirma que a 

lógica neoliberal vai contra os princípios do 

Estado de bem-estar social e há uma redução 
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da rede de segurança e de assistência 

governamental que afeta diretamente as 

pessoas mais vulneráveis, já que são vistas 

como um gasto desnecessário. Collins afirma 

que “Estados democráticos que adotaram 

políticas neoliberais identificam o Estado 

forte não como solução para a desigualdade 

social, mas como uma de suas causas”. 

Portanto, a interseccionalidade enfatiza “os 

efeitos diferenciais das políticas públicas na 

produção de desigualdade econômica” e deve 

ser usada em todas as etapas do fluxo de 

políticas públicas, seja para a identificação do 

problema como para sua formulação e 

implementação. 

Fonte: Elaboração própria com base em “Interseccionalidade” (Collins e Bilge, 2016), 2021. 

 A partir da produção teórico-literária de Patricia Hill Collins, foi possível estabelecer 

categorias principais em que o conceito de interseccionalidade opera. O objetivo deste quadro 

é auxiliar na compreensão de sua importância metodológica e social, para que as iniciativas, 

programas de governo, políticas públicas ou ações públicas sejam formuladas e implementadas 

com base nas necessidades e demandas específicas, considerando os marcadores sociais da 

diferença dos sujeitos atingidos e sua localização, especialmente em contextos de 

vulnerabilidade social. A partir do momento em que a interseccionalidade se torna uma lente, 

uma perspectiva, uma forma de enxergar o mundo, voltar a observá-lo com olhos binários e 

rasos não é possível.  

Dessa forma, compreendendo a interseccionalidade como a lente que nos permite 

enxergar a realidade mais a fundo, é possível entender seu papel enquanto ferramenta analítica. 

Com isso, os tomadores de decisão, sejam eles representantes do Estado ou da sociedade civil, 

podem se basear em fatos detalhados dos problemas sociais, direcionando recursos e esforços 

para a criação ou manutenção de projetos que fomentem as discussões das intersecções de 

gênero, raça, classe, sexualidades, idade, nacionalidade, dentre outras, e não caiam no risco de 

tentar hierarquizar as opressões, como se uma fosse mais forte ou importante que a outra.  

 

3.3 Análise dos dados 

Durante o primeiro ano de atuação do projeto, em 2019, quatro escolas receberam a 

Roda das Minas, sendo 2 por semestre. No primeiro semestre, as escolas que integraram o 
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projeto foram o Centro Educacional do Lago Norte (CEDLAN) e o Centro Educacional 06 de 

Ceilândia (CEM 06). Já no segundo semestre, levamos o projeto ao Centro Ensino Médio Asa 

Norte (CEAN) e ao Centro Educacional 01 do Riacho Fundo II (CED 01). Foi realizada uma 

pesquisa com 53 secundaristas, isto é, estudantes do ensino médio, que são adolescentes entre 

14 a 18 anos.  

O treinamento das extensionistas é voltado para acolher esses relatos sem julgamentos, 

pontuar provocações possíveis para a desconstrução de narrativas nocivas naturalizadas e, 

quando necessário, orientar as secundaristas aos canais de denúncia. Ao tratar assuntos como 

sexualidades, direitos sexuais e reprodutivos, participação das mulheres na política, violências 

de gênero e sonhos para o futuro, é evidente que o caminho para o fim das opressões, do sexismo 

e do racismo ainda é longo.  

A formação de multiplicadoras de rodas de conversa é ferramenta fundamental que 

compõem esse complexo de soluções para disseminar conhecimento, consciência política e 

busca por justiça social, fomentando a articulação e mobilização dessas mulheres. Aproveitar a 

intersecção existente para fortalecer estas mulheres, é realizar um trabalho que contribui 

também para efetividade de uma educação pública, construindo aprendizados positivos e que 

podem ser replicáveis.  

Na pesquisa realizada com 116 secundaristas, identificamos 60% de alunas que se 

declararam negras (pretas ou pardas). A grande maioria é residente de locais periféricos 

geralmente na mesma localização da escola (menos no caso do CEDLAN, que fica no Lago 

Norte e as estudantes geralmente são do Varjão, Paranoá ou Itapoã). No CED 01 Riacho Fundo 

II realizamos uma pesquisa especial, com 36 alunas, que infelizmente não foi possível nas 

outras escolas. Por isso, abaixo irei resumir como foram os 3 encontros realizados nesta escola, 

para que possamos analisar os resultados da pesquisa a partir das experiências lá vividas. Os 

dados foram coletados por meio de formulários impressos entregues às secundaristas.  

 

CED 01 Riacho Fundo II 

O primeiro encontro realizou uma dinâmica conceitual, na qual o objetivo era 

compreender a noção das meninas sobre 4 conceitos principais. Utilizamos 4 cartazes, um para 

cada conceito. Neles, havia escrito “O que é: empoderamento/feminismo/violência/redes de 

apoio”. Também foi entregue uma Cartilha desenvolvida pelo projeto, intitulada “Identificando 
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o Assédio”, que classifica o assédio e traz informações de Centros de Atendimento às Mulheres 

no Distrito Federal.  

Figura 3 - Dinâmica de cartazes 

 

Fonte: Arquivo da Roda das Minas, 2019. 

Figura 4 - Projeto no CED 01 Riacho Fundo II, com os cartazes produzidos 

 

Fonte: Arquivo Roda das Minas, 2019. 
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A discussão foi em torno das respostas delas para os conceitos. Levamos dados 

estatísticos, transmitimos o conceito teórico de cada um e debatemos suas implicações no nosso 

dia a dia. Por fim, distribuímos nosso cartãozinho de identificação das demandas por temas, 

que serve para que elas possam escrever de 1 a 3 sugestões de temas para os próximos 

encontros.  

Concluída a Saída de Campo, as extensionistas ficaram responsáveis por compilar as 

respostas e fazerem um ranking dos 5 assuntos mais pedidos pelas meninas. No topo da lista, a 

demanda pedia por uma conversa sobre tipos de violências de gênero. 

Então para o segundo encontro, preparamos uma dinâmica de identificação dos tipos 

de violência: nos relacionamentos; violência familiar/doméstica; violência na rua e violência 

nas escolas. Escolhemos 4 figuras para representar cada um dos tipos de violência e fizemos 

uma roda grande inicial. Pedimos para que elas pensassem em alguma forma de violência 

focando nas seguintes questões: o que vem à cabeça quando você escuta isso? Qual dessas mais 

te aflige? Tem alguma que é mais presente no seu dia a dia?  

A partir disso, pedimos para que cada uma se aproximasse da figura que mais representa 

o que elas pensaram. Foram 4 grupos, um para cada tipo, e esses grupos discutiram e trocaram 

vivências sobre o que remete a esse tipo de violência para as meninas. Foi importante dar dados 

estatísticos sobre os temas, lembrando sempre de dar exemplos inclusivos. Voltando pra roda 

grande, uma das alunas resumiu o que conversamos em cada roda de cada tema. Finalizamos 

com a música e com uma mensagem de união e apoio entre mulheres. 

No terceiro e último encontro, separamos as meninas em quatro grupos menores e 

entregamos 4 caixas com tampas com espelhos, uma para cada grupo. Primeiro, a caixa passou 

por todas as meninas e pedimos para elas falarem em uma palavra o que elas estavam vendo 

(sem mencionar o que estava dentro da caixa). Depois, passamos a caixa de novo enquanto 

jogamos reflexões como 

● Quem é essa pessoa? 

● Quais são suas qualidades? 

● No que ela é boa? 

● Como você se sente ao olhá-la? 

● O que ela gosta de fazer? 

● Com quem ela pode contar? 
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Pedimos para que elas definissem de novo em uma palavra o que elas viram, para que 

pudéssemos analisar se a percepção mudou? O objetivo da reflexão era: por que sentimos mais 

facilidade em enxergar as qualidades das outras pessoas do que em nós mesmas? No final, uma 

representante de cada roda fez um resumo curto do que aconteceu e encerramos lendo o poema 

“Queria pedir desculpa a todas as mulheres” de Rupi Kaur. 

 

3.4 Pesquisa com secundaristas 

Em relação aos critérios avaliativos utilizados nos questionários com as secundaristas, isto é, 

adolescentes estudantes do ensino médio: 

Critério 1: Autoreflexividade 

Autoreflexividade é um conceito compreendido aqui como a capacidade de refletir 

sobre si mesmo, tendo em vista que “as características fundamentais de uma sociedade de alta 

reflexividade são o caráter ‘aberto’ da autoidentidade e a natureza reflexiva do corpo” 

(GIDDENS, 1993, p. 41). Portanto, foram analisadas sob a perspectiva da autoreflexividade, as 

respostas e percepções das secundaristas a respeito do projeto de extensão. “Hoje em dia, o “eu” 

é para todos um projeto reflexivo – uma interrogação mais ou menos contínua do passado, do 

presente e do futuro” (GIDDENS, 1993, p. 41). 

A respeito do critério “autoreflexividade” é possível perceber que o projeto de 

extensão proporcionou momentos de reflexão para a maior parte das participantes. Foram 

realizados 3 encontros no CED 01 Riacho Fundo II.  

Figura 5 - Resultados das secundaristas sobre autoreflexividade 

 

Fonte: Roda das Minas - Pesquisa realizada com estudantes do CED 01 Riacho Fundo II 
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55% perceberam pensamentos ou práticas naturalizadas: significa que ainda temos 

muito para avançar no acesso à educação e informação, para que cada vez mais atividades 

escolares promovam esse tipo de reflexão para elas. Pode-se dizer que muitas delas já estavam 

em contato com os temas abordados. Durante as idas às escolas, ficou evidente o contato delas 

sobretudo com questões de raça e classe. 

66% começaram a se enxergar/sentir melhores consigo: podemos observar que o 

autocuidado e autoafirmação das qualidades e potencialidades de cada uma fazem muita 

diferença. Nossas dinâmicas muitas vezes mostram como encontramos as qualidades e 

potências das outras mulheres com facilidade, mas temos muitas dificuldades para enxergar as 

nossas. A partir dessa perspectiva, o projeto incentiva o apoio mútuo entre elas, 

problematizando a competitividade feminina que tanto é incentivada - ainda mais no ensino 

médio, e trabalha tanto o olhar para questões intelectuais como físicas. Saber que mais 6 a cada 

10 meninas sentadas em Roda saíram de lá se sentindo melhores consigo é muito gratificante.  

65% pensaram melhor sobre o que gostam e querem fazer: enxergamos o potencial 

da educação transformadora na vida dessas adolescentes. Em diversos momentos nas escolas, 

foi falado que muitas secundaristas só imaginavam seus futuros em serviços e trabalhos 

“socialmente destinados” à elas, pela cultura escravocrata, racista e elitista brasileira, 

perpetuando as possibilidades de acesso que suas mães, tias e avós tiveram/têm. Muitas delas, 

sobretudo as meninas negras e pardas, nunca tinham sido questionadas sobre seus gostos e 

vontades. Além disso, compreendiam o trabalho unicamente como fonte de renda, alimento e 

acesso, mas nunca pela perspectiva da aptidão, interesse, motivação ou capacitação. Foi 

realizada uma roda perto do vestibular e percebemos que muitas delas acreditavam que nunca 

iriam ser aprovadas, então não havia motivo para realizar a prova. Nesse dia, conseguimos 

conversar com algumas individualmente para que elas não desistissem e chegamos até a receber 

mensagens no Instagram nos agradecendo e dizendo que fizeram a prova. A importância da 

perspectiva de futuro, de poder ter uma carreira por escolha e não por designação social/racial, 

transforma completamente os sonhos dessas meninas e, consequentemente, suas vidas.  
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Critério 2: Mudanças de práticas 

Figura 6 - Resultados das secundaristas sobre mudança de práticas 

 

Fonte: Roda das Minas - Pesquisa realizada com estudantes do CED 01 Riacho Fundo II 

A respeito do critério “mudanças de práticas”, as Rodas tiveram um grande impacto na 

percepção das meninas a respeito dos conceitos trabalhados, sobretudo nos temas de violências, 

direitos humanos, feminismos, machismo, racismo, sexismo, LGBTfobia, capacitismo e 

gordofobia. Os resultados nos mostram que, mesmo possivelmente já inseridas nesse debate de 

forma empírica, em suas próprias vivências e espaços, até mesmo na internet, essas adolescentes 

foram provocadas ao ponto de se movimentarem internamente, questionando suas práticas e 

hábitos.  

50% mudaram alguma forma de pensar depois das rodas: a outra metade não 

necessariamente já estava ciente ou mobilizada em relação às pautas debatidas. Embora muitas 

secundaristas tenham afirmado que já tinham refletido sobre alguns dos pontos levados pela 

Roda das Minas, é interessante pensar que podem ter passado a reconhecer padrões sociais 

nocivos e/ou preconceituosos tanto cometidos por elas mesmas quanto pelas pessoas à sua volta. 

Essa é justamente a proposta para desnaturalizar violências e práticas discriminatórias ou 

ofensivas, sejam atitudes, palavras, termos, ações, olhares e pensamentos. 

65% refletiram sobre seus relacionamentos: é possível compreender a necessidade 

constante de nos questionarmos sobre a saúde dos nossos relacionamentos e até que ponto eles 

são baseados nos princípios éticos, afetivos e saudáveis do relacionar. Em um país onde 80% 

dos casos de violência familiar ou doméstica são cometidos por cônjuges ou parentes próximos 

da vítima, refletir sobre como nos relacionamos e como essas pessoas se relacionam conosco é 
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de extrema importância para a preservação das vidas das mulheres e a interrupção do Ciclo da 

Violência.  

 

Critério 3) Disseminação de conhecimento 

Figura 7 - Resultados das secundaristas sobre disseminação de conhecimento 

 

Fonte: Roda das Minas - Pesquisa realizada com estudantes do CED 01 Riacho Fundo II 

Em relação à "disseminação de conhecimento”, no sentido de transmitir ou repassar 

informações, este foi o ponto que mais me chamou atenção. Praticamente 8 em cada 10 

meninas que participaram das rodas no CED 01 saíram de lá com alguma palavra, conceito ou 

informação nova. Como é importante lembrarmos que a Educação sozinha não muda o mundo. 

Quem muda o mundo, na verdade, são as pessoas que têm acesso à educação. Esse dado nos 

mostra que 80% das secundaristas que tiveram acesso ao projeto de extensão da Roda das Minas 

aprenderam algo novo relacionado à interseccionalidades de gênero, raça, classe e sexualidades. 

Qual outra forma melhor de mudar o mundo, se não pela ampliação do acesso das mulheres e 

meninas aos assuntos que atingem diretamente suas vidas? Quem melhor do que elas, ou 

melhor, do que nós, para lutar pelas nossas próprias questões? 

Além disso, metade delas se sentiram motivadas o suficiente para criar e organizar 

suas próprias rodas. Um dos grandes objetivos do projeto de extensão é justamente fomentar 

a existência de mais rodas de conversa dedicadas às mulheres. Grande parte da nossa atuação 

envolve mostrar, na prática, como fazemos as rodas acontecerem. Mais recentemente, lançamos 
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um Manual da Rodeira, que ensina o passo-a-passo para se fazer uma Roda das Minas. 

Infelizmente, esse manual foi desenvolvido durante a pandemia e ainda não houve uma 

oportunidade para que ele fosse disseminado no ambiente escolar ou universitário, mas em 

breve teremos! 

3.5 Pesquisa com extensionistas 

Com as extensionistas, realizamos uma pesquisa ao final do semestre 1/2019 para 

compreender melhor como foram suas experiências durante o projeto. Das 20 extensionistas 

selecionadas, 14 responderam. Isso corresponde a 70% das estudantes, trazendo uma validação 

e possibilidade de realização de análises acerca dos dados. 

As perguntas do formulário foram divididas em três blocos com o objetivo de 

compreender a percepção da extensão, as expectativas da atuação nas escolas e a disposição da 

atuação na organização da extensão. O nível de identificação (1 a 5) corresponde ao nível de 

importância/concordância que a respondente dá à sentença. O pressuposto da sinceridade na 

resposta foi fundamental para que os dados fossem analisados e utilizados para o 

aperfeiçoamento nos próximos semestres. Das respostas obtidas, é importante ressaltar que: 

O primeiro dado indica o local que a extensão ocupa na Universidade: 57,1% das 

extensionistas não foram apresentadas à extensão em sala de aula. O que significa que ainda há 

pouca disseminação sobre o papel do tripé universitário. No semestre em que essa pesquisa foi 

realizada, 1/2019, todas as extensionistas eram ligadas à Universidade de Brasília.  

 

Legenda:  

Em uma escala de 1 a 5, sendo:  

1 não me identifico completamente;  

2 não me identifico parcialmente;  

3 não me identifico e nem me identifico;  

4 me identifico parcialmente; e  

5 me identifico completamente. 

 

EIXO 1) O significado/percepção da extensão: 
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90% das extensionistas se identificaram completamente (escala 5) com as sentenças do 

eixo 1, que são: 

 

Figura 8 - Extensão para além da sala de aula 

 

Fonte: Formulário de Percepções iniciais (Extensionistas), Roda das Minas, 2019. 

 

É importante destacar que nesta primeira sentença houve 100% de identificação e 

concordância completa. O que demonstra que todas enxergam a extensão como uma forma de 

aprender que está fora do âmbito da sala de aula, sendo um espaço de aprendizado alternativo 

também. 

 

Figura 9 - Percepção sobre qualificação profissional  

 

Fonte: Formulário de Percepções iniciais (Extensionistas), Roda das Minas, 2019. 

 



49 

 

Na segunda sentença,78,6% se identificaram por completo (escala 5), ou seja, 21,4% 

das extensionistas não se identificaram da mesma forma, sendo 7,14% na escala 4 (identificação 

parcial) e 14,29% na escala 3 (indiferente). Essa foi a única sentença deste eixo em que houve 

mais de 14% de algum nível de não identificação ou indiferença. Podemos conceber a hipótese 

de que não há relação direta ao entrar no projeto com o interesse de enriquecer seu currículo e 

aprimorar sua experiência profissional. 

 

 Figura 10 - Percepção do compartilhamento de saberes 

 

Fonte: Formulário de Percepções iniciais (Extensionistas), Roda das Minas, 2019. 

Na terceira sentença, houve 7,14% de incidência na escala 3 (indiferença). O que pode 

indicar que, apesar de concordarem que a extensão é um espaço de aprendizado também é 

importante como a sala de aula, não enxergam necessariamente a possibilidade de compartilhar 

conhecimento da universidade e intervir mais diretamente na realidade das meninas das escolas. 

 

Figura 11 - Percepção sobre os espaços de debate  

 

Fonte: Formulário de Percepções iniciais (Extensionistas), Roda das Minas, 2019. 
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Na quarta sentença, 92,9% se identificaram por completo (escala 5). Isso pode indicar 

que os debates entre diferentes realidades, observados pela ótica da interseccionalidade, 

proporcionam ambientes educacionais saudáveis ao diálogo, incentivam a construção coletiva 

e noções de inclusão e solidariedade entre elas. 

 

Figura 12 - Percepções sobre aprendizado 

 

Fonte: Formulário de Percepções iniciais (Extensionistas), Roda das Minas, 2019. 

 Na quinta sentença, 85,7% das extensionistas se identificaram completamente (escala 

5).  Assim como a sentença 3, pode indicar que apesar da grande maioria conseguir tanto ensinar 

quanto aprender com a experiência, é possível que algumas extensionistas se identifiquem mais 

com as realidades das secundaristas.  

EIXO 2) Vivência como extensionista nas escolas com a Roda das Minas: 

82,86%, em média, das extensionistas se identificaram completamente (escala 5) com 

as sentenças do eixo. 

 

Figura 13 - Desejo de cultivar a escuta ativa 

 

Fonte: Formulário de Percepções iniciais (Extensionistas), Roda das Minas, 2019. 
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Curiosamente, 21,43% se identificaram parcialmente com a sentença relativa à escuta 

ativa. Embora 78,6% se identifiquem totalmente com a frase, é importante averiguar mais a 

fundo quais questões levaram as extensionistas a não desejarem cultivar a escuta ativa a respeito 

da realidade das secundaristas. É preciso buscar informações mais a fundo para analisar esta 

questão. 

Figura 14 - Contribuições multidisciplinares 

 

Fonte: Formulário de Percepções iniciais (Extensionistas), Roda das Minas, 2019. 

Quanto à contribuição ligada às áreas de formação de cada extensionista, 42,86% (entre 

28,57% identificações parciais e 2 indiferentes) informaram não se identificar por completo ou 

que a sentença era indiferente a elas. O que indica que não enxergam o projeto como uma 

oportunidade para falarem e atuarem especificamente com a formação em temas de suas 

graduações ou área de formação, o que pode indicar possível dissociação entre ensino, pesquisa 

e extensão nas representações das estudantes. 

 

Figura 15 - Desejo de ser multiplicadora dos ideais 

 

Fonte: Formulário de Percepções iniciais (Extensionistas), Roda das Minas, 2019. 
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A questão anterior se reforça, quando enxergamos a unanimidade (100% da escala 5) à 

última sentença do eixo. Isso demonstra que as extensionistas estão alinhadas que a atuação na 

escola se refere ao fato de ocuparmos a universidade, e não uma atuação em campos específicos 

do conhecimento desenvolvidos na Universidade pautadas prioritariamente sobre o debate de 

gênero e seu potencial transformador. 

 

EIXO 3) Expectativas sobre sua atuação no projeto de extensão: 

71,43%, em média, das extensionistas se identificaram completamente (escala 5) com 

as sentenças do eixo. É, certamente, o eixo com menor média de identificação completa.  

  

Figura 16 - Expectativas sobre a elaboração de materiais 

 

Fonte: Formulário de Percepções iniciais (Extensionistas), Roda das Minas, 2019. 

 

A primeira sentença, com somente 28,57% de identificação completa (escala 5) 

demonstra que as extensionistas podem carregar a ideia de que a construção e escolha dos 

materiais para execução das atividades nas escolas não seja responsabilidade delas ou que elas 

não precisam ser necessariamente inseridas neste processo. Uma vez que 42,86% delas se 

identifica parcialmente (escala 4) e 28,57% é indiferente, totalizando 71,73%.  
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Figura 17 - Expectativas sobre trocas de vivências 

 

Fonte: Formulário de Percepções iniciais (Extensionistas), Roda das Minas, 2019. 

 

Uma parte significativa, 28,57%, se identifica parcialmente com a segunda sentença. 

Essa sentença se relaciona com a participação efetiva nas rodas, falando, interagindo e se 

abrindo também para as meninas, fomentando esse espaço de confiança que ensejamos 

construir.  

 

Figura 18 - Expectativas sobre as redes de apoio 

 

Fonte: Formulário de Percepções iniciais (Extensionistas), Roda das Minas, 2019. 
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A sentença com maior nível de identificação completa do eixo, com 92,86%, nos 

demonstra que uma das principais intenções ou expectativas por parte das extensionistas é a 

organização autônoma das estudantes das escolas. Assim, atuamos como somente uma ponte 

ou um ponto de início/despertar para a articulação e mobilização das meninas das escolas para 

essas temáticas. Isso está bastante alinhado com o que a Roda das Minas acredita enquanto 

coletiva.  

 

Figura 19 - Expectativas sobre tarefas administrativas do projeto 

 

Fonte: Formulário de Percepções iniciais (Extensionistas), Roda das Minas, 2019. 

 

A única sentença que foi marcada com nível de discordância/não identificação e 

indiferença diz respeito à participação nos assuntos administrativos do projeto, o apoio mais 

direto à essa organização. Sendo 7,14% indiferente e 7,14% não identificação parcial. 

Desta forma, com a pesquisa foi possível perceber que existe um bom nível de 

alinhamento quanto ao significado e percepção a respeito da extensão, no que e como essa 

experiência pode acrescentar às participantes. 

Pode ser observado que houve alinhamento também quanto ao foco do que seria 

debatido e levado às escolas, não tendo necessariamente relação direta com seus próprios cursos 

e temáticas que estudam na graduação. E mesmo assim, elas reconhecem a intenção e desejo 

de ser ponte de repasse do conhecimento da universidade às escolas, revelando um alinhamento 

quanto a ideia de pegar conceitos e experiências de cada curso, aplicando ao debate de equidade 

de gênero. 
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Um ponto curioso permanece os 21,43% de identificação parcial quanto ao cultivo de 

escuta ativa em relação à realidade das meninas das escolas. Fica, portanto, o questionamento 

se a sentença foi compreendida de maneira similar por todas e essa compreensão estava alinhada 

com o objetivo da sentença que foi pontuar a importância dessa característica “escuta ativa” na 

atuação nas escolas. 

Além do ponto de que 92,86% delas deseja sobretudo absorver tudo que esse rico 

contato com estudantes secundaristas de escolas públicas pode oferecer. Esse ponto pode 

ilustrar a participação mais passiva das extensionistas nos momentos com as estudantes. 

Escutando e absorvendo muito mais do que fazendo intervenções via falas. 

O eixo 3 foi o que teve menos identificações completas, o que confirma impressões e 

preocupações levantadas pela própria organização. O desafio de inserir as extensionistas em 

um nível mais organizativo e administrativo foi confirmado. Apesar do desafio de continuidade, 

algumas extensionistas chegaram a entrar para a coletiva após o projeto de extensão.  

Abaixo, o Quadro 3 visa categorizar os fundamentos político-pedagógicos abordados 

pela Roda das Minas no projeto de extensão, pensando nos principais eixos abordados durante 

as ações - gênero, raça, classe e sexualidades. Foi possível elencar as iniciativas, materiais e 

atividades desenvolvidas pelo projeto para trabalhar cada um dos eixos, bem como as práticas 

utilizadas pelas coordenadoras do projeto e as extensionistas para garantir que os princípios da 

representatividade, lugar de fala e oportunidades equitárias sejam implementados em todas as 

áreas do projeto. 

 

Quadro 3 - Fundamentos político-pedagógicos da Roda das Minas 

Variáveis Abordagem/materiais/Roda das Minas 

Gênero O projeto de extensão é voltado para 

mulheres e meninas. As idealizadoras, 

extensionistas e secundaristas se identificam, 

em sua maioria, como mulheres cis. Ao longo 

do projeto também recebem alunes trans. As 

discussões geralmente perpassam os assuntos 

sobre feminismos, violências de gênero, 

situações de machismo e sexismo 
enfrentadas. Alguns dos materiais e 

dinâmicas desenvolvidos sob essa perspectiva 

são: Oficina de cartazes sobre 

empoderamento, violências, feminismo, redes 

de apoio; atividade sobre rivalidade feminina; 
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dinâmicas sobre autoestima e reconhecimento 

de potencialidades; exercícios reflexivos 

sobre possibilidades de empregos e áreas de 

conhecimentos. Além disso foram entregues 

cartilhas sobre assédio sexual, canais de 

denúncia e delegacias especializadas em 

atender mulheres.  

Raça Durante o processo seletivo das 

extensionistas, são priorizadas mulheres 

negras, indígenas, mães, periféricas, com 

deficiência e LBTQIA+s. Foi evidenciado 

que pelo menos 60% das secundaristas se 

autodeclaram negras ou pardas, então além de 

trabalhar a importância da representatividade, 

a presença de extensionistas que se pareçam 

com as secundaristas em suas subjetividades 

é muito importante para gerar conexão e 

trabalhar as questões necessárias a partir do 

local de fala de cada uma. Alguns materiais 

que trabalham essas questões são as 

dinâmicas que realizamos sobre o ENEM e 

representatividade de raça e etnia, a dinâmica 

do espelho, que foca na autoestima e por fim, 

a meditação guiada para corpo e autoestima.  

Classe Assim como são priorizadas meninas 

periféricas no projeto, as escolas escolhidas 

em cada semestre também carregam esse 

olhar. Eram escolhidas 2 escolas por semestre 

e, por questões de logística de transportes, 

optou-se por sempre ter uma escola no centro 

do Distrito Federal (próxima ao campus 

Darcy Ribeiro da Universidade de Brasília) e 

outra escola localizada nas periferias. Além 

de evidenciar as interseccionalidades 

presentes no contexto de cada escola, o 

projeto pode atuar diretamente para tentar 

desconstruir a reprodução social a respeito da 

perspectiva de futuro e sonhos que elas 

“deveriam ter”. Nas escolas mais periféricas 

havia mais casos de autossabotagem e 

síndrome da impostora, em que as meninas 

acreditavam ter papéis sociais pré-definidos 

por suas realidades de classe e raça. Então, a 

intervenção da Roda das Minas se deu a 

partir de dinâmicas sobre “o mundo que 

queremos construir”, para incentivá-las a 

sonhar e outra dinâmica sobre 

“futuro/próximos passos”, uma vez que a 



57 

 

maioria delas achava que não possuía 

condições de passar no vestibular ou ter uma 

realidade diferente da que as mães viveram. 

Sexualidades Além da priorização de mulheres LBTs como 

extensionistas, esse é de longe um dos 

assuntos mais pautados pelas secundaristas. 

A adolescência é, geralmente, uma fase de 

descobertas sexuais, então muitas delas estão 

começando a compreender suas orientações 

sexuais e identidades de gênero. Para trazer o 

assunto de uma forma mais lúdica, criamos a 

dinâmica do ábaco da sexualidade que, apesar 

de não representar o quão fluida a 

sexualidade é, exemplifica a diferença entre 

orientação sexual, identidade de gênero, sexo 

e performance e nos permite dialogar sobre 

essa fluidez. Além disso, durante as 

dinâmicas sobre violências simbólicas e 

violência na escola, rua, família e 

relacionamentos, surgiram diversos relatos de 

como a sexualidade delas era constantemente 

questionada. 

Fonte: Elaboração própria, 2021. 

 O quadro acima foi elaborado com base nas experiências vividas no primeiro ano do 

projeto de extensão, em 2019, a partir das dinâmicas, princípios e práticas utilizadas por todo o 

grupo que organiza o projeto. Compreendendo os fundamentos político-pedagógicos da Roda 

das Minas e as práticas institucionais adotadas, é possível afirmar que a interseccionalidade é 

utilizada não só como ferramenta analítica, mas também como práxis do projeto, ou seja, são 

ações concretas incentivadas e reforçadas ao longo da execução. 

 

3.6 Análise de discurso 

Já o Quadro 4 foi criado com base nos relatos de 4 extensionistas ao final do semestre, 

em que elas enviaram um texto para a Roda das Minas contando suas percepções e opiniões 

acerca da execução do projeto. As falas eram livres, sem perguntas específicas. Aos 

depoimentos foram conectadas algumas características da ação pública, sob a perspectiva de 

Lascoumes e Le Galès (2012), quais sejam: horizontalidade; redes e ferramentas; e atores. No 

geral, elas escreveram como se sentiram, o que perceberam em si e nas secundaristas, como as 

dinâmicas e práticas do projeto eram realizadas. Logo em seguida, será realizada a análise de 
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discurso, tendo em vista que esta técnica permite a busca pelos pontos em comum e desempenha 

uma preocupação com a função dos dados.  

Segundo Bauer (2008) 

A análise de discurso não procura identificar processos universais e, na verdade, os 

analistas de discurso criticam a noção de que tais generalizações são possíveis, 

argumentando que o discurso é sempre circunstancial - construído a partir de recursos 

interpretativos particulares, e tendo em mira contextos específicos. (BAUER, 2008, 

p. 264) 

 

Quadro 4 - Análise de discurso sobre Ação Pública (relatos das extensionistas) 

CATEGORIA DE ANÁLISE DA AÇÃO 

PÚBLICA 

FRASES E RELATOS DAS 

EXTENSIONISTAS 

Horizontalidade “As adolescências precisam ser acolhidas de 

forma mais amorosa, horizontal, verdadeira e 

sem tabus.” (Extensionista 4) 

 

“Mesmo com o tempo curto foi possível 

perceber o quanto as adolescentes estavam 

felizes por terem encontrado um espaço onde 

poderiam falar sem tabus de temas muitas 

vezes evitados pelos adultos da escola e de sua 

convivência familiar.” (Extensionista 4) 

Redes e ferramentas “As ferramentas de autoconhecimento são de 

enorme valor, a mão amiga que deixamos 

para as estudantes para que acolham a si 

próprias em momentos posteriores. A maioria 

das ferramentas são individuais e atemporais 

de modo que podem e devem ser feitas e 

refeitas em cada fase de amadurecimento, à 

medida em que vão se conhecendo melhor e 

se permitindo o autocuidado.” (Extensionista 

1) 

 

“O projeto foi além das burocracias da 

Universidade de Brasília, foi possível realizar 

amizades, criar admirações, várias redes de 

apoio.” (Extensionista 2) 

 

“Com certeza estou saindo diferente do que 

entrei, estou saindo mais fortalecida.” 
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(Extensionista 2) 

 

“Fazer parte do projeto me conectou com 

uma rede de mulheres (deusas maravilhosas) 

que estão trabalhando arduamente, 

voluntariamente (infelizmente) e 

amorosamente para que jovens, em sua 

maioria socialmente vulneráveis, tenham a 

oportunidade para refletir e questionar-se 

sobre a atual condição de ser 'mina' nessa 

sociedade machista, capitalista e 

individualista.” (Extensionista 4) 

Atores “Eu me sentia realizada a cada visita nas 

escolas, a cada encontro de organização que 

eu saia enriquecida de conhecimento e 

reflexões. Parecia que cada menina, a cada 

fala nas nossas reuniões, tinha um mar de 

conhecimento e experiências para 

compartilhar, isso me motivava.” 

(Extensionista 3) 

 

“Como foi rico ter visto como as meninas da 

escola têm consciências que não tínhamos na 

minha adolescência. Como foi legal ver a 

carinha delas prestando atenção nos temas 

que levávamos, como se aquilo fizesse muito 

sentido pra elas.” (Extensionista 3) 

 

“Ir às escolas e estar em contato direto com 

as adolescentes era o motivo principal para 

entrar no projeto, mas durante o processo os 

encontros de planejamento entre as 

extensionistas e coordenadoras se tornou para 

mim o melhor momento das minhas sextas-

feiras.” (Extensionista 4) 

Fonte: Elaboração própria com base nos relatos das extensionistas (apêndice D), 2021. 

O projeto de extensão da Roda das Minas se conecta à ideia da Ação Pública a partir do 

momento em que suas participantes conseguem enxergar e experienciar a horizontalidade como 

princípio básico do movimento. Mesmo enfrentando desafios de continuidade por conta do 

espaço-tempo limitado que as extensionistas dispunham nas escolas, as extensionistas sentiram 

a necessidade de acolherem as secundaristas em um ambiente livre de tabus, fala muito 

evidenciada nos relatos. Além disso, o espaço seguro de compartilhamento e troca de 

informações e vivências proporciona um ambiente propício à horizontalidade prática 

experienciada tanto pela forma como as rodas de conversa ocorrem: todas sentadas no chão, no 
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mesmo nível, misturadas entre coordenadoras, extensionistas e secundaristas, sem hierarquia 

de importância.  

As redes criadas pelo projeto, sejam elas redes de apoio ou de contatos com outros atores 

e instituições, também são evidentes e permitem a interação entre todas as participantes, de 

forma a incentivar o vínculo entre elas e aproximar as realidades de modo amoroso, palavra 

também muito utilizada nos discursos das extensionistas. É importante ressaltar que a Roda das 

Minas tem o afeto como prática revolucionária. Desta forma, a partir dos relatos das 

extensionistas foi possível perceber que a dimensão afetiva do projeto foi passada para grande 

parte das envolvidas, que adotaram esse fundamento como orientador para suas atitudes e ações. 

A rede de mulheres transgeracional, antirracista, feminista ali criada causou movimentações 

internas e externas nas participantes, de modo a fortalecê-las enquanto grupo, mas também 

enquanto sujeitas ativas em seus relacionamentos individuais.  

Por fim, a percepção das extensionistas a respeito dos atores (ou atrizes) envolvidas no 

projeto demonstra que a ida presencial às escolas é fundamental para fortalecimento, 

enriquecimento e conhecimento de todas, principalmente no que tange a criação de vínculo para 

intervenção direta, quebra de silêncios e desnaturalização de comportamentos historicamente 

aceitos, mas que são não saudáveis, tóxicos, abusivos ou preconceituosos. Ainda assim, a 

percepção das extensionistas demonstra que o projeto de extensão está, em algum nível, 

conseguindo solucionar um problema social vivenciado pelas adolescentes durante muitos anos, 

inclusive vivido por mim, que é a falta de um ambiente seguro como a Roda das Minas para 

aprenderem e ensinarem sobre temas de alta importância, que antes não recebiam tanta atenção. 

Segundo os relatos, foi possível perceber que as secundaristas possuíam consciência de classe, 

de gênero, raça e sexualidades bem mais avançadas do que quando as próprias coordenadoras 

e extensionistas estavam no ensino médio, reconhecendo a necessidade e demanda em tratar 

desses assuntos. 

 Já o Quadro 5 visa conectar algumas falas dos relatos das extensionistas com elementos 

essenciais da abordagem interseccional, elencados para esta pesquisa, tais como os marcadores 

sociais da diferença, a territorialização e contextualização dos debates e a necessidade de 

transformação social para redução das desigualdades. Corroborando com as ideias de Collins, 

hooks, Gonzalez e tantas outras, foram extraídas frases e partes dos relatos para conectá-los aos 

fundamentos e, em seguida, analisar a percepção dos elementos interseccionais pelas 

extensionistas. 
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Quadro 5 - Análise de discurso sobre Interseccionalidade (relato das extensionistas) 

INTERSECCIONALIDADE RODA DAS MINAS 

Marcadores sociais da diferença “Interessante observar mulheres de diferentes 

faixas etárias resgatando sentimentos e 

vontades das nossas épocas de ensino médio, 

descobertas e recordações de um ambiente 

muitas vezes tóxico, mas um momento de 

potente vida dentro de nós.” (Extensionista 1) 

 

“Diante disso, enxergar diversas realidades e 

como temos privilégio de poder ter certos 

pensamentos, que para algumas ainda não 

foram passados ou até mesmo não foram 

permitidos, seja por questão de classe, raça, 

gênero ou até mesmo religião.” 

(Extensionista 1) 

Territorialização/contextualização “O que a Roda deixou pra mim foi, acima de 

tudo, o respeito à individualidade, às 

diferentes realidades, conhecer e honrar 

mulheres únicas e distintas, presenciar a força 

que é ser mulher dentro de espaços tão 

diferentes e momentos de vida também.” 

(Extensionista 1) 

 

“Pelo fato de termos realizado as rodas em 

duas escolas, uma no Riacho Fundo II e outra 

na Asa Norte, pude perceber o quanto a 

estrutura física, o perfil das adolescentes, a 

abertura dos professores com o projeto e 

outros fatores podem facilitar ou atrapalhar o 

projeto.” (Extensionista 4) 

“Cada escola apresentou um desafio a ser 

vivenciado e isso nos levou a desenvolver 

atitudes e diálogos diferentes em cada escola.” 

(Extensionista 4) 

Transformação social “Quando estudava no Ensino Médio, em 

escola pública, eu gostaria que tivesse o apoio 

de mulheres que visassem políticas públicas 

para mim, então pensei do porquê de não 

garantir isso a outras meninas. Com base 

nisso, ia para as visitas nas escolas com o 

coração aberto para ouvir a todas, com o 

objetivo de que iria auxiliar nem que fosse 
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apenas uma menina. E posso dizer que as 

rodas transformam vidas.” (Extensionista 2) 

 

“A cada Roda eu conseguia ver o quanto foi 

mágico ter alguém por elas naquele 

momento, alguém que não machuca, alguém 

que não bate, que não reproduz falas 

machistas. Enfim, alguém pelo sucesso 

delas.” (Extensionista 2) 

 

“Se você está minimamente conectado com os 

seus processos e minimamente aberta a escutar 

o que é falado durante a Roda tenho certeza 

que algo mudará dentro de você. Comigo 

aconteceu de reconhecer os muitos 

preconceitos que ainda carrego e de tomar a 

decisão para mudar atitudes e falas.” 

(Extensionista 4) 

Fonte: Elaboração própria com base nos relatos das extensionistas (apêndice D), 2021. 

 A respeito dos marcadores sociais da diferença, é possível compreender a pluralidade 

de mulheres e meninas que frequentam o projeto, em diversidade de idade, raça, classe, 

orientação sexual, território, religião etc. Em consonância com as ideias de romper com a 

universalidade dos sujeitos e a importância dos marcadores sociais da diferença, o projeto de 

extensão da Roda das Minas dialoga a respeito das noções de interseccionalidade, incentivando 

reflexões e problematizações sobre privilégios, hierarquias sociais, relacionamentos abusivos - 

pautados nas relações desiguais de poder, dentre outros.  

 Quanto à territorialização e contextualização das ações, as extensionistas demonstram 

terem absorvido e aderido aos princípios que respeitam a individualidade, as múltiplas 

realidades de opressões, as diferentes trajetórias e construções históricas que moldaram as 

diversas mulheres, bem como a necessidade de ocupar espaços públicos e privados enquanto 

agentes ativas da sociedade. Além disso, foi perceptível a necessidade de levar em consideração 

o território, a localização e o contexto socioeconômico das escolas em que o projeto atuou, para 

a elaboração e planejamento pedagógico coerentes com as realidades e necessidades de cada 

região.  

 Por fim, no que tange a necessidade de transformação social, as experiências vividas 

pelas extensionistas demonstram que a demanda pela criação de espaços como a Roda das 

Minas existe há muitos anos. São inúmeros os relatos de mulheres e meninas que afirmam terem 
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tido suas vidas transformadas após uma roda de conversa como as que são realizadas pelo 

projeto de extensão. As próprias extensionistas afirmam em seus relatos que durante as rodas, 

os assuntos falados geram movimentações internas importantíssimas. Movimentações essas que 

podem, potencialmente, auxiliá-las no reconhecimento de violências e opressões sofridas, para 

quebrar o silenciamento imposto pelo patriarcado e o fortalecimento da rede de apoio entre elas, 

para que possam reconhecer preconceitos vividos ou praticados, mudar de atitudes, repensar 

sobre seus limites e tolerâncias e, assim, romper com os ciclos da violência. Portanto, foi 

possível compreender o projeto de extensão enquanto uma ação interseccional. 

 Por último, o Quadro 6 busca correlacionar o Quadro 1, que trata das características do 

pentágono da ação pública e suas definições, com os elementos do projeto de extensão 

relacionados a cada um dos âmbitos do pentágono. O objetivo é desenhar de forma clara as 

conexões existentes entre os processos do projeto de extensão da Roda das Minas com as 

epistemologias da Sociologia da Ação Pública. 

Quadro 6 - Variáveis da Ação Pública no projeto 

Variáveis Definição Elementos do projeto 

Atores Podem ser individuais ou 

coletivos, têm capacidade de 

escolhas e podem ser guiados 

por interesses 

Extensionistas, secundaristas, 

comunidade escolar, 

coordenadores, idealizadoras 

Representações Espaços normativos ou 

cognitivos que dão sentido à 

ação pública 

Institucionalização do projeto 

pelo Decanato de Extensão 

Instituições Normas, regras, rotinas ou 

processos que causam 

interações 

SIGAA; renovação do projeto 

a cada 2 anos; contato com as 

escolas 

Processos Formas de interação, 

mobilização e recomposição 

no tempo 

Processo seletivo das 

extensionistas; contato com 

as escolas; preparação dos 

encontros; divulgação; saídas 

de campo; execução de 

pesquisas; 

Resultados Conclusões a partir da 

experiência da ação pública 

Mobilização interna e externa 

das extensionistas e 

secundaristas; agregação de 

conhecimento;  
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Fonte: Lascoumes; Le Galès, 2012. Adaptado pela autora para comparar os elementos do projeto com o Pentágono 

da Ação Pública.  

 Com base nos fundamentos do Pentágono da Ação Pública, estabelecido na obra de 

Lascoumes e Le Galès (2012), foi possível identificar quais os elementos, práticas e materiais 

da Roda das Minas estão conectados com o Pentágono. Foram identificados os atores (atrizes) 

do projeto, bem como as representações, instituições, processos e resultados. Tendo em vista o 

caráter adaptativo e evolutivo do projeto de extensão, observou-se a capacidade de responder a 

pergunta desta pesquisa, já que foi possível identificar as conexões entre o projeto de extensão 

da Roda das Minas, especialmente em suas ações nas escolas, pautadas na ótica da 

interseccionalidade, e no pentágono das ações públicas.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto de extensão da Roda das Minas, chamado de “Políticas Públicas para 

meninas”, reforça a necessidade de fomentar as discussões de gênero, raça, classe e 

sexualidades desde a educação de base, sobretudo com ênfase na adolescência. Sua função 

enquanto espaço horizontal de compartilhamento e produção de saberes proporcionou 

movimentações internas em grande parte das participantes, ressignificando a concepção de 

onde e como os conhecimentos são produzidos, bem como as noções sobre direitos das 

mulheres e meninas, do que são e quais são os tipos de violência, a importância de reconhecer 

as relações de poder e analisar o contexto sociocultural do Brasil a partir de uma perspectiva 

interseccional, levando em consideração as múltiplas opressões sofridas pelos grupos 

invisibilizados.  

Nesta etapa de conclusão do curso de Gestão de Políticas Públicas, reconheço a 

importância de refletir sobre esse projeto com base nos aprendizados e perspectivas que 

amparam o Campo de Públicas, presentes nas Diretrizes Educacionais mais amplas, como a 

própria Constituição Federal, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, o Programa 

Nacional de Direitos Humanos e claro, as Diretrizes Curriculares Nacionais do curso de 

Administração Pública, que são utilizadas pelos cursos do Campo de Públicas, tal como GPP, 

bem como legislações que tratam do enfrentamento à violência e os direitos das mulheres, como 

a Convenção de Belém do Pará e a Lei Maria da Penha.  
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Portanto, este trabalho de conclusão de curso me permite refletir sobre o 

desenvolvimento de um projeto de extensão com base nas abordagens essenciais para o Campo 

de Públicas (CP), particularmente a Sociologia da Ação Pública e as interseccionalidades. Até 

o momento, a Sociologia da Ação Pública já é mais consolidada no Campo de Pública. Embora 

seja uma teoria não-hegemônica, possui mais legitimidade. Enquanto isso, a teoria da 

interseccionalidade ainda representa uma epistemologia em desenvolvimento dentro do CP, 

embora possua grande potencial de influência e legitimação.  

Nesse sentido, as contribuições da Sociologia da Ação Pública referem-se 

principalmente à identificação das políticas públicas enquanto processos interativos entre os 

atores, as representações, instituições, processos e resultados, todos identificados ao longo deste 

trabalho. No que diz respeito à interseccionalidade, observou-se que deve ser apreendida das 

seguintes formas: (i) enquanto ferramenta analítica, (ii) enquanto lente e (iii) enquanto 

instrumento de ação pública, sempre pautados nas dimensões dos marcadores sociais da 

diferença, tal como gênero, raça/etnia, classe, sexualidades, idade, nacionalidade, religião, etc. 

Nesse aspecto, a interseccionalidade tem destacado potencial de contribuição para o Campo de 

Públicas, dados seus fundamentos para o desenho e a avaliação de políticas públicas voltadas 

para a superação das desigualdades estruturais e estruturantes das posições relativas dos 

sujeitos, particularmente das mulheres e meninas negras, no Brasil. 

 Com base nos dados sobre a atuação da Roda das Minas, tanto a aplicação dos 

questionários quanto os fundamentos da Roda das Minas, observou-se que a Roda se orienta 

pelo princípio da horizontalidade, formação de redes e uso de ferramentas, bem como pela 

interação entre atores (atrizes) do projeto. Além disso, as concepções sobre a importância dos 

marcadores sociais da diferença, da não universalização das experiências e das sujeitas 

mulheres, da constante preocupação com a territorialização e contextualização de realidades, 

além do desejo pela transformação social foram elementos difundidos nas práxis das 

participantes. 

Logo, observou-se uma coerência do projeto de extensão da Roda das Minas com a ação 

pública na medida em que preza pela horizontalidade, pela democratização do conhecimento e 

das relações, pela não hierarquização das relações, pelo enfrentamento das questões de crise e 

por possuir elementos de conexão com todas as variáveis do Pentágono da Ação Pública. No 

que diz respeito à interseccionalidade, houve identificação do seu uso enquanto ferramenta 

analítica e enquanto prática, uma vez que considera em todas as rodas de conversa, ações, 
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publicações e provocações, as interconexões dos marcadores sociais da diferença, sobretudo de 

gênero, raça/etnia, classe e sexualidades. A capacidade do projeto de possibilitar mudanças de 

comportamento e incentivar o pensamento crítico das participantes corrobora com os 

pensamentos de Darcy Ribeiro e bell hooks a respeito da educação para a “prática da liberdade”. 

Considerando o exposto pela pesquisa, foram identificadas possibilidades de 

aprimoramento do projeto no que diz respeito aos seus objetivos específicos e alguns processos 

de pesquisa. Uma sugestão é a inclusão do objetivo de contribuir para o aprimoramento das 

perspectivas de gênero, raça e sexualidades no campo de Políticas Públicas, para inserir a visão 

interseccional na Administração Pública e nas Políticas Públicas como parte dos processos de 

análise dos problemas sociais, bem como suas propostas resolutivas. Além disso, também 

considero a necessidade de estabelecer processos internos específicos e bem estruturados no 

âmbito da pesquisa de campo, sobretudo no que tange aos formulários e questionários 

disponibilizados tanto para as extensionistas quanto secundaristas, a fim de padronizar os 

métodos e técnicas de pesquisa utilizadas no projeto de extensão. O objetivo das sugestões é 

trazer legitimidade teórico-científica e claro, possibilitar o reconhecimento das práticas 

pedagógicas do projeto enquanto seu potencial educacional, para quem sabe, promover a 

transformação do projeto de extensão em uma ação pública institucionalizada que possa ser 

implementada em outras instituições brasileiras. 
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APÊNDICES 

 

Apêndice A - Formulário de avaliação com as secundaristas (aplicado nas escolas em 2019) 

 

1. Com o que foi falado durante as rodas, você percebeu algum pensamento ou prática 

que tinha e não havia percebido? Ex.: Eu percebi que sempre pensava e falava muito 

“meninas fazem isso/isso é coisa de menino”, sem pensar muito sobre isso. 

2. Durante ou após as rodas, você escutou alguma informação que fez mudar a forma 

como você pensava antes? Ex.: Eu não acreditava que era tão importante cuidar da 

minha mente, com mais atenção e paciência. 

3. Durante as rodas, você conheceu alguma nova palavra, conceito, significado, 

informação ou dado? Ex.: Eu não sabia que existiam outros tipos de violência, achava 

que violência era só “física” (violência psicológica, moral, emocional). 

4. Após as rodas, você passou a se enxergar de uma forma melhor? Ex.: Eu passei a 

entender e enxergar melhor minhas inseguranças e de onde elas podem vir, me sentindo 

menos culpada e mais capaz de me sentir mais forte. 

5. Após as rodas, você começou a pensar sobre o que você gosta e sobre o que você quer 

fazer? Ex.: Eu passei a pensar sobre o que eu quero pra mim e pra minha vida. 

6. Após as rodas, você começou a se sentir melhor consigo mesma? Ex.: Eu agora tento 

ser mais amorosa e paciente comigo. 

7. Após as rodas, você percebeu que notou mais coisas no seu ambiente familiar? Ex.: Eu 

enxergo que algumas tarefas de casa ficam mais comigo ou com minha mãe. 

8. Após as rodas, você pensou melhor sobre como seus relacionamentos, de amizade ou 

namoro, são? Ex.: Eu agora penso mais sobre faz bem e é positivo nas relações. 

9. Com as rodas, você sentiu vontade/organizou alguma roda ou conversou mais sobre os 

assuntos das rodas na escola ou em outros espaços? 
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Apêndice B - Questionários secundários com extensionistas (aplicados nas escolas em 2019) 

 

1. Nome         

2. Durante suas aulas na Universidade, os seus professores, de maneira geral, citaram a 

extensão como possibilidade dentro da universidade? (Sim ou não) 

3. O significado/percepção da extensão:    

Em uma escala de 1 a 5, sendo:       

● 1 não me identifico completamente;     

● 2 não me identifico parcialmente;     

● 3 não me identifico e nem me identifico;    

● 4 me identifico parcialmente; e     

● 5 me identifico completamente.      

A seguir, marque o número da escala de 1 a 5 que corresponde a seu nível de 

identificação com a afirmativa:        

● Ser extensionista é uma oportunidade de aprendizado para além da sala de aula 

● Ser extensionista viabiliza uma melhor qualificação para o currículo e experiência para 

a atuação profissional no futuro    

● Ser extensionista possibilita mais oportunidades de compartilhar o conhecimento 

apreendido na universidade       

● Ser extensionista propicia o aprendizado com pessoas e situações diferentes de sua 

própria realidade        

● Ser extensionista proporciona espaços de debate e construção coletiva de pensamentos 

mais inclusivos e solidários no ambiente escolar     

     

4. Vivência como extensionista nas escolas com a Roda das Minas – políticas para meninas 

Em uma escala de 1 a 5, sendo:       

● 1 não me identifico completamente;       

● 2 não me identifico parcialmente;       

● 3 não me identifico e nem me identifico;      

● 4 me identifico parcialmente; e   

● 5 me identifico completamente.     

A seguir, marque o número da escala que corresponde a seu nível de identificação com 

a afirmativa:    

● Desejo cultivar a escuta ativa da realidade das meninas secundaristas 

● Espero ter liberdade para contribuir com conhecimentos da minha área de formação

         
● Desejo sobretudo absorver a realidade delas, através de uma observação participante 

durante as visitas       



74 

 

● Desejo ser ponte para repasse de conhecimento da universidade à realidade secundarista 

● Intenciono ser multiplicadora dos ideais de equidade de gênero e transformação social

           

     

5. Expectativas sobre sua atuação no projeto de extensão    

Em uma escala de 1 a 5, sendo:     

● 1 não me identifico completamente;      

● 2 não me identifico parcialmente;      

● 3 não me identifico e nem me identifico;     

● 4 me identifico parcialmente; e      

● 5 me identifico completamente.       

   

A seguir, marque o número da escala de 1 a 5 que corresponde a seu nível de 

identificação com a afirmativa:        

● Participar da construção e/ou escolha dos materiais apresentados na roda 

● Falar ativa e abertamente sobre vivências enquanto mulher para ajudar na realidade das 

meninas secundaristas       

● Conversar com os estudantes, meninas e meninos, das escolas para apoiá-los em sua 

mobilização e articulação como sujeitos ativos na vida escolar   

● Apoiar na construção redes de apoio para os adolescentes nas escolas, para além das 

visitas          

● Participar do cotidiano administrativo do projeto para apoiar a organização  
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Apêndice C - Questionários secundários com estudantes do ensino médio aplicados em 2019, 

nas escolas) 

 

1. Idade 

a. 14 a 18 anos 

2. Série 

a. 1o ao 3o ano do ensino médio  

3. Onde mora  

a. Todas as regiões administrativas do DF 

4. Com quem mora 

5. Perfil étnico racial 

6. Escola  
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Apêndice D - Relatos das extensionistas 

RELATO - Extensionista 1)  

“O Projeto Roda das Minas sempre me encantou. Já frequentava as rodas semanais e sentia os 

efeitos positivos e os movimentos que eram gerados dentro de mim a partir de questões 

levantadas nas rodas. Meu amadurecimento como mulher e feminista é em grande parte fruto 

das discussões, nas quais eu ouço muito mais o relato de outras mulheres do que falo alguma 

coisa. Os relatos me geraram abertura de visão. Que nossos olhares cheguem à todas e que as 

mãos cheguem também. Os Projetos de Extensão são, de fato, as mãos da universidade. A 

partir dos impactos que as rodas tiveram em mim, vi que é uma necessidade de nós, mulheres, 

estarmos entre mulheres entendendo umas as outras, cultivando o amor à nossa diversidade e 

apoio à luta de cada uma. Vejo essa luta como algo eterno, que passaremos a vida inteira 

cuidando dessa espécie de jardim. Quanto mais cedo tivermos acesso à essa realidade, menos 

violências perpetuamos e menos mulheres sairão feridas, seja de que relação for. 

Participar da organização das saídas para as escolas foi a parte mais divertida. No momento de 

construção das dinâmicas cada extensionista dava um pouco de si e de sua experiência para 

ajudar nas demandas que as meninas das escolas levantavam. Interessante observar mulheres 

de diferentes faixas etárias resgatando sentimentos e vontades das nossas épocas de ensino 

médio, descobertas e recordações de um ambiente muitas vezes tóxico, mas um momento de 

potente vida dentro de nós. A partir dessa perspectiva, imaginar o que as garotas precisam ouvir; 

o que sentimos falta e que na época não nos foi dito. Como por exemplo, que está tudo bem não 

passar no vestibular; que temos que nos amar acima de tudo; cuidar primeiro de nós e depois 

dos outros; aceitar a nós mesmas... 

Diante disso, enxergar diversas realidades e como temos privilégio de poder ter certos 

pensamentos, que para algumas ainda não foram passados ou até mesmo não foram permitidos, 

seja por questão de classe, raça, gênero ou até mesmo religião. Acolher mulheres falando pela 

primeira vez sobre algo que as feriu ou sobre seus sonhos, suas inseguranças e dar uma mão 

amiga para que ela possa reconhecer seu valor, sua luta, sua unicidade é incrível. 

As ferramentas de autoconhecimento são de enorme valor, a mão amiga que deixamos para as 

estudantes para que acolham a si próprias em momentos posteriores. A maioria das ferramentas 

são individuais e atemporais de modo que podem e devem ser feitas e refeitas em cada fase de 

amadurecimento, à medida em que vão se conhecendo melhor e se permitindo o autocuidado. 
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Imagino elas numa manhã pegando o Ábaco da Sexualidade ou a Tabela do Autoconhecimento 

e separando um tempo para pensar sobre o que se passa dentro do seu coração e tendo vários 

insights e esperanças para os sonhos que tiverem e reconhecendo o potencial disso em todas as 

mulheres. 

O que a Roda deixou pra mim foi, acima de tudo, o respeito à individualidade, às diferentes 

realidades, conhecer e honrar mulheres únicas e distintas, presenciar a força que é ser mulher 

dentro de espaços tão diferentes e momentos de vida também. Vida longa à Roda das Minas.” 

 

RELATO - Extensionista 2)  

“Me chamo Mariana, curso Serviço Social e tenho 20 anos. Participei como extensionista no 

Projeto de Extensão "Políticas públicas para meninas" da rodas das minas, ofertado pelo 

departamento de Gestão de Políticas públicas. Para iniciar, gostaria de ressaltar a minha 

gratidão as organizadoras do projeto, que se mostraram comprometidas com o desenvolvimento 

ético-político de cada Roda feita nas escolas. Vida longa! 

Criar uma caminhada acadêmica rica de experiências me motivou a entrar no projeto de 

extensão. Vi na Roda das Minas uma oportunidade de crescer não só academicamente, mas 

como mulher. O projeto foi além das burocracias da Universidade de Brasília, foi possível 

realizar amizades, criar admirações, várias redes de apoio. Tive o prazer de me entender um 

pouco mais como mulher durante todo o processo e com isso, ditar um ritmo de vida no qual 

eu sou a protagonista da minha caminhada. 

Quando estudava no Ensino Médio, em escola pública, eu gostaria que tivesse o apoio de 

mulheres que visassem políticas públicas para mim, então pensei do porquê de não garantir isso 

a outras meninas. Com base nisso, ia para as visitas nas escolas com o coração aberto para ouvir 

a todas, com o objetivo de que iria auxiliar nem que fosse apenas uma menina. E posso dizer 

que as rodas transformaram vidas. 

A cada Roda eu conseguia ver o quanto foi mágico ter alguém por elas naquele momento, 

alguém que não machuca, alguém que não bate, que não reproduz falas machistas. Enfim, 

alguém pelo sucesso delas. Para finalizar, gostaria de incentivar as todas as mulheres do meio 

acadêmico a participarem desse projeto, que de fato contribui de forma significativa para nossa 
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visão e formação dentro da universidade e sociedade. Com certeza estou saindo diferente do 

que entrei, estou saindo mais fortalecida. 

"Não fale de nós sem nós." 

Gratidão.” 

 

RELATO - Extensionista 3)  

“Antes de entrar no Projeto de Extensão da Roda, eu já conhecia a coletiva por meio de 

pessoas que participavam e por meio das redes sociais, por já seguir no Instagram. Ao longo 

do meu amadurecimento como pessoa, fui percebendo que sofri muitas coisas na minha vida 

simplesmente por ser mulher. Muitas coisas que me fizeram muito mal e que precisei trazer 

novos sentidos e significados para vida pra me fortalecer e me sentir feliz, viva e em paz mais 

uma vez. Passei por questões como perseguição na rua, abusos e até depressão por não estar 

em um padrão de corpo. 

Por algum tempo tudo isso tirou minha paz, mas cuidei de mim de diversas formas e quando 

me senti fortalecida e realmente curada de tudo que havia passado, percebi o quanto precisava 

estar disponível para fortalecer outras mulheres. Vi no Projeto de Extensão da Roda esse espaço, 

que foi minha motivação para me inscrever e ir até o fim do semestre. Eu me sentia realizada a 

cada visita nas escolas, a cada encontro de organização que eu saia enriquecida de 

conhecimento e reflexões. Parecia que cada menina, a cada fala nas nossas reuniões, tinha um 

mar de conhecimento e experiências para compartilhar, isso me motivava. 

Eu, que sempre falo tanto, queria ficar ali ouvindo tudo que todas tinham para contribuir. Sou 

grata, muito grata pelo projeto, pelo bem que me fez ter vivido as reuniões, os ensinamentos, 

os contatos com as estudantes... Como isso foi importante! Como foi bom poder estar lá e ter 

falado simplesmente pra elas “respira!”, porque sei que esse foi um instrumento de cura pra 

mim e ter a chance de levar isso pra todas foi muito importante. 

Como foi rico ter visto como as meninas da escola têm consciências que não tínhamos na minha 

adolescência. Como foi legal ver a carinha delas prestando atenção nos temas que levávamos, 

como se aquilo fizesse muito sentido pra elas. Como foi bonito ver mulheres juntas sorrindo, 

chorando, dizendo que estava tudo bem a gente seguir e ser como quisermos ser. O semestre 
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chega ao fim, meu curso chega ao fim, mas a Roda na minha vida, não quero que chegue ao 

fim. Me impactou de forma que para mim é além do espaço acadêmico, é pra continuidade. Que 

possamos ouvir, crescer, fortalecer, aprender e enriquecer nossas vidas e vidas de mulheres. Eu 

ainda não sei explicar a sensação a cada sexta, mas as sensações que eu tinha era que estava 

completa, feliz, realizada e capaz.” 

 

RELATO - Extensionista 4)  

“O que me motivou? Essa é uma pergunta que precisa ser contextualizada, pois a possibilidade 

para estar na Roda das Minas apareceu em minha vida no momento em que estou 

redirecionando minhas práticas de cuidado, pois até o momento elas estavam focadas nas 

mulheres, especialmente as que estão passando por algum momento do ciclo gravídico-

puerperal. 

Contextualizando: Desde que fui iniciada na arte do partejar ficou claro para mim uma coisa: 

para sermos seres saudáveis dependemos de inúmeros fatores, inclusive dos que precedem a 

concepção. Nas rodas em que facilito sempre falo sobre o quanto somos responsáveis pelos 

seres que chegam a esse mundo. E como tais, devemos garantir um dos primeiros direitos, que 

é o de nascer bem. Depois de conhecer a perspectiva Reichiana sobre o desenvolvimento 

humano percebi que a sociedade, de uma maneira geral, tem voltado muito a sua atenção para 

os primeiros anos e tem negligenciado ou dado pouca atenção para uma fase importante e 

crucial do processo para nos tornarmos seres adultos maduros e saudáveis. E é aí que a Roda 

das Minas aparece na minha vida, pois as adolescências precisam ser acolhidas de forma mais 

amorosa, horizontal, verdadeira e sem tabus. 

A Roda das Minas e Eu. Fazer parte do projeto me conectou com uma rede de mulheres (deusas 

maravilhosas) que estão trabalhando arduamente, voluntariamente (infelizmente) e 

amorosamente para que jovens, em sua maioria socialmente vulneráveis, tenham a 

oportunidade para refletir e questionar-se sobre a atual condição de ser 'mina' nessa sociedade 

machista, capitalista e individualista. No contexto político e social que vivemos atualmente, 

onde recebemos diariamente diversos ataques aos nossos direitos e a liberdade de expressão, a 

Roda das Minas representa resistência amorosa, vivencial e intelectual. E durante minha jornada 

no projeto pude sentir a chama da esperança por um mundo mais justo para todes reacendendo 

em meu coração e pude ter a certeza de que estava no lugar certo, com as manas certas e fazendo 
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a coisa certa. Se você está minimamente conectado com os seus processos e minimamente 

aberta a escutar o que é falado durante a Roda tenho certeza que algo mudará dentro de você. 

Comigo aconteceu de reconhecer os muitos preconceitos que ainda carrego e de tomar a decisão 

para mudar atitudes e falas. 

Na Roda das Minas me senti segura para (re)construir meus conceitos sem temer os julgamentos 

e sem verdades absolutas, pois estão todas aprendendo e ninguém quer convencer ninguém, 

apenas deixar uma pulga atrás da sua orelha. Ir às escolas e estar em contato direto com as 

adolescentes era o motivo principal para entrar no projeto, mas durante o processo os encontros 

de planejamento entre as extensionistas e coordenadoras se tornou para mim o melhor momento 

das minhas sextas-feiras. É tão verdade que as minhas faltas durante o projeto foram nos dias 

de ida às escolas. A qualidade e a quantidade de temas que conversamos durante todo o semestre 

foi impressionante. Havia achado o meu lugar para falar sobre o que penso, sobre minhas 

experiências e construir, na real, coletivamente. Só amor por essas mulheres... 

As Minas das Escolas e Eu. Criei expectativas sobre como seria a minha relação com as 

adolescentes e esperava desenvolver algum tipo de conexão mais íntima, mas por diversos 

fatores (poucas idas na mesma escola, pouco tempo de duração da roda, minhas faltas, o perfil 

das adolescentes, a rotatividade das participantes...) isso não foi possível. Na minha avaliação 

o maior impedimento para desenvolver essa relação foi o tempo de duração das rodas, pois 

quando a conversa começava a fluir já tínhamos que acabar. Entretanto, mesmo com o tempo 

curto foi possível perceber o quanto as adolescentes estavam felizes por terem encontrado um 

espaço onde poderiam falar sem tabus de temas muitas vezes evitados pelos adultos da escola 

e de sua convivência familiar. Pelo fato de termos realizado as rodas em duas escolas, uma no 

Riacho Fundo II e outra na Asa Norte, pude perceber o quanto a estrutura física, o perfil das 

adolescentes, a abertura dos professores com o projeto e outros fatores podem facilitar ou 

atrapalhar o projeto. Cada escola apresentou um desafio a ser vivenciado e isso nos levou a 

desenvolver atitudes e diálogos diferentes em cada escola. Fiquei feliz de poder ter sido um 

canal para que essas meninas tivessem um lugar onde suas opiniões foram acolhidas e não 

julgadas. 

Deixo aqui minha gratidão para as coordenadoras que tornaram possível esse projeto. Vida 

longa a Roda das Minas!” 


